ROMA – MŪŽĪGĀ UN
2022

MŪŽAM MAINĪGĀ

13.04. – 17.04.
5 dienas
EUR 645
Vairāk nekā 3000 gadu glabātas vēstures liecības, kuras var izzināt ar dolce vita vieglumu
..
sirdī. Itālijas galvaspilsētā klasiskās antīko laiku drupas un kristiešu lūgšanu nami atrodas
cieši blakus, bet renesanses laukumi un baroka strūklakas liek elpai aizrauties.
Vietējās trattorias (itāļu restorāniņi), kārdinošais gelato (saldējums) un apziņa, ka esi uz
mistiskas robežas starp laikiem un laikmetiem… un Romas brīvdienas var sākties!
Visas naktis vienā viesnīcā Romas centrā!
diena, maršruts
trešdiena, 13.04.
Rīga – Roma

***viesnīca Romā
ceturtdiena, 14.04.
Roma – Vatikāns

***viesnīca Romā
piektdiena, 15.04.
Roma
***viesnīca Romā
sestdiena, 16.04.
Roma – Subiaco –
Tivoli – Roma

***viesnīca Romā
svētdiena, 17.04.
Roma – Rīga

notikumi, apskates objekti

 13:30 pulcēšanās Rīgas starptautiskajā lidostā (iepretim airBaltic birojam)
 15:25 – 17:30 lidojums Rīga – Roma (airBaltic lidojums)
 Roma vakara uguņos – Trevi strūklakas romantika un īpašā noskaņa pie spāņu kāpnēm
vislabāk izbaudāma, kad Mūžīgā pilsēta ļaujas krēslas mistērijai
 ar sabiedrisko transportu
 Vatikāns un Sv. Pētera katedrāle – vismazākā valsts pasaulē ar vislielāko ietekmi uz daļu no
planētas iedzīvotājiem un notiekošajiem procesiem. Sv. Pētera katedrāle un laukums, panorāmas
skats uz Romas septiņiem pakalniem un Vatikāna dārziem no katedrāles kupola
 Vatikāna muzeji iekārtoti pilīs, kuras tika celtas renesanses laika pāvestiem. Pašlaik Vatikāna
muzeju vairāk nekā tūkstoš zālēs un istabās glabājas vairāk mākslas vērtību nekā jebkurā citā
pasaules vietā. Karšu galerija, Rafaela zāles ar mākslinieka un viņa skolnieku darinājumiem,
Pinakotēka – Vatikāna mākslas darbu kolekcija un visu muzeja apmeklētāju mērķis – Siksta kapela
ar Mikelandželo veidotajām slavenajām griestu un altāra daļas freskām
Vatikāna muzeju apmeklējumam pieteikties līdz 10.03.2022., veicot apmaksu EUR 29.00!
 ar sabiedrisko transportu
 Roma – pasaules naba, Mūžīgā pilsēta, Rietumu kristietības sirds: ar šādiem un līdzīgiem epitetiem
izsenis mēģināts aprakstīt Itālijas galvaspilsētas vienreizību. Apjautīsim slavenākos Romas vaibstus
- Kolizeju, Romas forumu, Kapitoliju, Venēcijas laukumu, Panteons, Navona laukums, baroka laika
baznīcas ar unikālām freskām un iejutīsimies Romas dzīvīgajā atmosfērā
 Subiaco – pilsētu īpašu padara 6.gs. Sv.Benedikta dibinātie klosteri, kas atrodas šauras aizas malā
un apvieno divas baznīcas vienu virs otras. Augšējo rotā 14.gs. Sjēnas freskas, bet lejas baznīca ir
izbūvēta vairākos līmeņos un ietver sevī alu, kurā Benedikts pavadīja trīs gadus pēc Romas
pamešanas
 Villa d'Este – 16.gs. veidotā kardināla vasaras rezidence Tivolī pilsētiņā, kuras slava saistās ne tik
daudz ar trīsstāvu palazzo, cik ar brīnišķīgiem dārziem, kurus uzskata par vienu no Eiropas dārzu
mākslas augtākajiem sasniegumiem
 vakars Romā
 Trastevere – šis Romas rajons ir cienīgs gozēties uz pastkartes un kalpo par ideālu vietu pastaigām.
Savulaik tūristi, šo vietu nejauši atklājot, bija pārsteigti par “pilnīgi citu Romu” – Romu vietējiem
ar ikdienai raksturīgo dzīves ritmu
 pusdienas īsti itāliskā garā… un - Arrivederci Roma!
 18:15 – 22:15 lidojums Roma – Rīga (airBaltic lidojums)

Piemaksa par komfortu
piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās

EUR 150

Atlaides
ceļazīmes cena bērniem līdz 11 g. (ieskaitot)







EUR 545

Ceļazīmes cenā ietilpst

lidojums Rīga – Roma – Rīga (ekonomiskā klase), lidostu nodokļi;
nododamā bagāža 20 kg, rokas bagāža 8 kg; ēdināšana nav iekļauta
tūrisma klases autobuss 13.04., 16.04., 17.04.;
braukšanas kartes Romas sabiedriskajā transportā 14.04., 15.04.;
4 naktis (atbilstoši maršruta aprakstam) *** viesnīcā – divvietīgas
istabas ar dušu un WC, brokastis;
 IMPRO grupas vadītāja-gida pakalpojumi, vietējā gida pakalpojumi
(krievu valodā);
 veselības apdrošināšana ar Covid riska segumu; (iesakām
noformēt un ņemt līdzi arī bezmaksas Eiropas veselības apdrošināšanas
karti (EVAK)
Uzziņai: http://www.vmnvd.gov.lv/lv/nvd-pakalpojumi/456-evak-karte

Ceļazīmes cena neietilpst

 ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos;
 pusdienas, vakariņas, personīgie izdevumi

Iespējamās papildizmaksas

EUR

Sv. Pētera katedrāles kupols
Vatikāna muzeji (Siksta kapela)
Kolizejs + Romas forums
Roma
austiņas pilsētas ekskursijās (cena – dienā)
Kapitolija muzeji
vīna degustācija
pusdienas Trasteverē
Klosteru apmeklējums
Subiaco
Villa d'Este
Tivoli
*tabulā minētas 2021. gada cenas
Vatikāns

10
29
18
2,5
15
no 15
no 28
20
12

Pieteikšanās ceļojumam
avanss
EUR 250

otrā iemaksa
līdz 10.02. EUR 200

pilna summa
līdz 10.03.
atlikusī summa

 ja minētas iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības
jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot

Atteikšanās no ceļojuma
atteikšanās datums
zaudētā summa

līdz 10.02.
EUR 125

pēc 10.02.
EUR 250

pēc 10.03.
visa summa

 iemaksāto summu līdz 30.03. 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

