
 
 

 

 

 

 

 

2021  

TOSKĀNAS DVĒSELE 

RUDENS KRĀSU KOŠUMĀ  

 

 
     
 

 22.09. – 27.09. 

.. 

6 dienas EUR 795 
Jūs noteikti jau agrāk kaut kur esat to redzējuši.. Tumšās cipreses, pīnijas, noapaļoti pakalni ir 

fonā jebkurai Rafaēla Madonnai un Botičelli Nimfai. Renesanses autori izmantoja Toskānas 

ainavu Svētās zemes attēlošanai... Krāsu spēles dabā, pilsētās, izjūtās–atklāj Toskāna burvību! 

diena, maršruts      notikumi, apskates objekti 

trešdiena, 22.09. 

Rīga – Roma – 

Radda in Chianti   

 

 

ekskluzīva lauku viesnīca 
Castelvecchi 

 12.50 pulcēšanās Rīgas starptautiskajā lidostā (iepretim airBaltic birojam)  

 14.50 – 16.55 lidojums Rīga – Roma 

 brauciens līdz Radda in Chianti – Toskānas vīnu karaļa Chianti reģionam  

 villa Castelvecchi – jums būs iespēja izbaudīt romantisku vakaru ekskluzīvā lauku 

viesnīcā, kas mājīgi iekārtota 18.gs. kardināla Castelvecchi muižas ēkās. Renesanses stila 

dārzs, senatnīgs pagalms, baseins, skats uz Kjanti vīna pakalniem un slaidajām cipresēm, 

kā arī  vakariņas villas pagalmā, baudot lielajā maizes krāsni tikko izceptas picas un vīnu 

ceturtdiena, 23.09. 

Radda in Chianti – San 
Giminjano – Siena - Radda in 

Chianti   

 

ekskluzīva lauku viesnīca 

Castelvecchi 

 torņu pilsēta San Giminjano Toskānas pakalnos 

 spaghetti, tagliatelle, fettuccine, penne, tortellini, farfalle, cannelloni... Kopš 1600.gadā 

Marko Polo no Ķīnas uz Venēciju atveda pastas recepti, tā kļuvusi par vienu no Itālijas 

simboliem. Mācīsimies pagatavot īstu itāļu pastu nelielā ciematiņā, un pēc tam baudīsim 

gardas pusdienas Toskānas gaumē!  

 Sjēna. Viens no lielākajiem viduslaiku laukumiem Eiropā Piazza del Campo, viduslaiku 

ieliņas, pateicoties pilsētas kalnainajam reljefam, sagādā pārsteigumus ik pa brīdim 

piektdiena, 24.09. 

Radda in Chianti  – 

 Piza – Luka –  
Radda in Chianti   

 

ekskluzīva lauku viesnīca 

Castelvecchi 

 Piza – Toskānas metropole, kas kļuvusi slavena, pateicoties šķībajam zvanu tornim – 

Torre Pendente. Ievērības cienīgs patiesībā ir viss, kas atrodas Campo dei Miracoli: 

katedrāle, kristītava, kapsēta, muzeji.. 

 kopīgas pusdienas vietējo iedzīvotāju iemīļotā restorānā Pizā 

 Lukas mierīgās, šaurās šķērsieliņas līkumo starp viduslaiku celtnēm un bieži negaidīti 

paver skatu uz baznīcām, maziem laukumiņiem, romiešu amfiteātri un citiem 

atgādinājumiem par pilsētas seno vēsturi 

sestdiena, 25.09. 
Radda in Chianti  –

Montepulciano – 

Pienza –  
Radda in Chianti   

 

ekskluzīva lauku viesnīca 

Castelvecchi 

 viena no augstākajām Toskānas kalnu pilsētiņām Montepulciano, no kuras mūriem 

paveras plaša panorāma uz tipisku Toskānas ainavu ar cipresēm, olīvkoku audzēm un 

vīna dārziem. Vecpilsēta apvīta ar senu romantiku: šauras, bruģētas ieliņas, smaržīgas 

bodītes, vīna veikaliņi un noslēpumaini pazemes labirinti    

 viesošanās sierotavā un aitas siera degustācija 

 Pienza – Renesanses ideālās arhitektūras pērlīte, fantastiska izvēle īstiem siera gardēžiem 

 kafijas pauze San Quirico 

 ar Chianti drosmīgi konkurējošā Brunello Montalcino vīna degustācija 

svētdiena, 26.09. 

Radda in Chianti – Florence  

 

 

 

 

***viesnīca Florencē 

 Diena Toskānas kultūras un mākslas centrā Florencē 

 pilsētas kopā ar vietējo gidu – Renesanses šūpulis, Makjavelli, Mikelandželo un Mediči 

dzimtas mājvieta. Pilsēta, kuru caurstrāvo māksla un kultūra. Iespaidīgais Florences Doms 

ar zvanu torni, baptistērijs un slavenie Paradīzes vārti, Santa Croce baznīca, Siņorijas 

laukums, Vecā pils un tilts par Arno upi  

 olīvas, baziliks, garšvielas, olīveļļa, pipari, siers un viss, kas var palutināt garšas kārpiņas, 

lai jau Latvijā esot atsauktu atmiņā Toskānas smaržas un garšas Toskānas tirgū 



pirmdiena, 27.09. 
Florence – Roma 

 

 

 brīvs rīta cēliens Florencē 

 brauciens līdz Romai 

 15.00 ierašanās Romas lidostā 

 17.40 – 21.40 lidojums Roma – Rīga 

           

Piemaksa par komfortu  

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās EUR  130 

Atlaides   

ceļazīmes cena bērniem līdz16 g. (ieskaitot) EUR 765 

 

Ceļazīmes cenā ietilpst  

 lidojums Rīga – Roma – Milāna-Rīga (ekonomiskā klase), lidostu 

nodokļi;  

 nododamā bagāža 20 kg, rokas bagāža 8 kg; 

 viena vieta komfortablā autobusā ceļojuma laikā; 

 nakšņošana un brokastis (atbilstoši maršruta aprakstam) privātā villā 

un*** viesnīcā – divvietīgas istabas ar dušu un WC;  

 IMPRO grupas vadītāja-gida pakalpojumi, vietējā gida pakalpojumi 

(latviešu valodā); 

 veselības apdrošināšana, iesakām noformēt un ņemt līdzi arī 

bezmaksas Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK)  

Ceļazīmes cena neietilpst  

 ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos;  

 pusdienas, vakariņas, personīgie izdevumi 

 

Iespējamās papildizmaksas                                              EUR 

Piza Torre Pendente (šķībais tornis) 18  

 pusdienas vietējā restorānā  no25 

Florence Santa Croce baznīca 10 

 mākslas galerijas no 12 

 Mediči kapenes 9 

Sjēna Doms  8 

Toskāna vīna degustācija no 18 

 siera degustācija no10 

 pastas skola 45 

 austiņas pilsētu ekskursijās (vairākās), 

norādīta cena vienai 

2,50 

*tabulā minētas 2020. gada cenas 

 

Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 250 līdz 22.07. EUR 270 līdz 23.08. atlikusī summa 

 ja minētas iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības jūsu 

rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 22.07. pēc 22.07. pēc 23.08. 

zaudētā summa EUR 125 EUR 265 visa summa 

 iemaksāto summu līdz 08.09. iespējams pāradresēt citai personai, kura 

vēlas doties minētajā ceļojumā 

 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti                       

LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2007.gada 19.novembra, vai Latvijas pilsoņa ID karte, kas ir derīga līdz ceļojuma beigām. 

LR nepilsoņu pase, kas izdota pēc 2007.gada 19.novembra un  ir derīga vēl 3 mēnešus pēc ceļojuma beigām. 
 

Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai  ceļojuma cenā ir pieļaujami LR normatīvo aktu ietvaros nodokļu un nodevu 

izmaiņu gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja         

                        

 

IMPRO 

RLB namā Merķeļa ielā 13 – 122  
tālrunis: 67221312, fakss: 67221256 
e-pasts: impro@impro.lv 

skype: impro.info  

www.impro.lv 

 
www.draugiem.lv/impro 

 
www.facebook.com/improcelo 

 
www.twitter.com/impro_celo 

 


