2022

NEAPOLE, SORENTO,
AMALFI UN KAPRI SALA

05.10. – 10.10.
diena, maršruts
trešdiena, 05.10.
Rīga – Roma –
Sperlonga
***viesnīca Sperlongā
ceturtdiena, 06.10.
Sperlonga – Kazerta –
Neapole

***viesnīca pie Sorento
piektdiena, 07.10.
Sorento –Pompeji –
Vezuvs – Sorento

***viesnīca pie Sorento
sestdiena, 08.10.
Sorento –Amalfi –
Sorento

***viesnīca pie Sorento
svētdiena, 09.10.
Sorento –
Kapri – Neapole –
Roma
***viesnīca pie Romas
pirmdiena, 10.10.
Roma – Rīga

6 dienas

EUR 795

notikumi, apskates objekti
 13:20 tikšanās Rīgas Starptautiskajā lidostā (iepretim airBaltic birojam)
 15:25 – 17:30 lidojums Rīga – Roma (airBaltic lidojums)
 vakara pastaiga pa Sperlongu – Odiseja piekrastes romantiskāko pilsētiņu. Šaurās ielas, balti
krāsoti nami, tirkizzila jūra, bagāta senā vēsture. Šo pilsētu savai atpūtai izvēlējušies daudzi
pasaulslaveni mākslinieki –Marlēna Dītriha, Bridžita Bardo u.c.
 Kazertas pils – Palazzo Reale tiek dēvēta par Itālijas Versaļu. 1000 istabas, milzīgas kāpnes,
grezni karaļa apartamenti un iespaidīgais parks ar skulptūrām un strūklakām šodien atklāj
karaliskās ieceres grandiozo vērienu
 Neapole – visintriģējošākā no Dienviditālijas pilsētām, Kampaņjas reģiona galvaspilsēta:
Piazza del Plebescito jeb pilsētas centrālais laukums, San Frančesko di Palolo baznīca,
karaļpils un lielākā operas teātra ēka Itālijā. Pilsēta, kura pieredzējusi daudzu civilizāciju
uzplaukumu un norietu, tādēļ pilsētas vēsturiskais centrs ir iekļauts UNESCO sarakstā
 Pompeji – no Vezuva vulkāna pelniem atraktā, labi saglabājusies seno romiešu pilsēta atklāj
mums 1.gadsimta sadzīvi, parašas un tikumus visā pilnībā
 Vezuvs – 1279 m augstais, vēl dzīvais vulkāns un brīnišķīgā panorāma uz Neapoles līci
(nepieciešami piemēroti apavi - taka uz krātera rajonu klāta ar vulkāniskajiem pelniem)
 Sorento – Itālijas dienvidu pilsēta ar raksturīgo vakara kņadu, raibu raibajiem un
viesmīlīgajiem veikaliņiem, kafejnīcām un tavernām. Neapoles līča ugunis un naksnīgajās
debesīs paslēptais Vezuvs – itāliskās realitātes, vēstures un mistifikācijas savijums
 Amalfi piekraste Sorento pussalas dienvidos ir pilnīgi atšķirīga no tās ziemeļu stāvkrasta. Tā
ir vispievilcīgākā un arī visapmeklētākā vieta Kampaņjas reģionā. Stāvajās, ar bugenvilijām un
akācijām noaugušajās nogāzēs, šauru serpentīnu izlocīto ieliņu malās, gandrīz vai uz klinšu
malas pieķērušās kā nelielas putnu ligzdas ārkārtīgi skaistās pilsētiņas – Pozitāno, Amalfi...
Brauciens ar kuģīti līdz Amalfi - pilsētai, kas devusi vārdu UNESCO sarakstā iekļautajai
anaviskajai piekrastei, (iespējams tikai labos laika apstākļos!).Sv.Andreja katedrāle
 brauciens ar kuģi uz Kapri salu un atpakaļ (ceļojuma cenā)
 Kapri sala – maigais Vidusjūras klimats dara krāšņu augu valsti īpaši pavasara ziedonī.
Iespēja apbraukt apkārt salai, novērtējot jūras radītos grotus (iespējams tikai labos laika
apstākļos!). Ar funikulieri var doties uz salas augstāko punktu Monte Solaro (589m), lai
baudītu mieru un plašu panorāmu uz Neapoles līci un Sorento. Tūristus sala vilina ar slavenā
zviedru ārsta, mākslas estēta Aksela Muntes Sanmikelas villu Anakapri kalnu ciematiņā
 Roma – Mūžīgā pilsēta un tās ievērojamākie apskates objekti – romiešu izpriecu un asiņaino
izrāžu norises vieta – Kolizejs; Palatīna kalns; Romiešu Forums, kas bija antīkās Romas
komercijas, politiskais un reliģiskais centrs; Kapitolija kalns ar Romas pārvaldes ēku un
Kapitolija muzeju; Itālijas apvienošanai veltītais Venēcijas laukums un balto Viktora
Emanuela II pieminekli; Navonas laukumu ar barokālo Bernīni strūklaku
 18:15 – 22:15 lidojums Roma – Rīga (airBaltic lidojums)

Piemaksa par komfortu
piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās

EUR 180

Atlaides
ceļazīmes cena bērniem līdz 11g. (ieskaitot)







EUR 745

Ceļazīmes cenā ietilpst

lidojums Rīga – Roma – Rīga (ekonomiskā klase); ēdināšana nav iekļauta;
nododamā bagāža 20 kg, rokas bagāža 8 kg;
tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā;
brauciens ar kuģi uz Kapri salu;
5 naktis ***viesnīcās (atbilstoši maršruta aprakstam) divvietīgās istabās
ar dušu un WC; brokastis
 IMPRO grupas vadītāja-gida pakalpojumi;
 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 cenā neietilpst

 ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos;
 pusdienas, vakariņas, personīgie izdevumi, dzeramnauda (~25 EUR)

Iespējamās papildizmaksas

EUR

arheoloģiskais komplekss ar gidu (krievu valodā)
ieejas maksa krātera rajonā
transporta pakalpojumi salā
A. Muntes māja – Sanmikela
brauciens apkārt salai
pacēlājs uz Monte Solaro virsotni
kuģītis gar piekrasti
Amalfi
katedrāle
Villa di Rufalo
Austiņas pilsētu/apskates objektu ekskursijās (cena/dienā)
*tabulā minētas 2021.gada cenas
Pompeji
Vezuvs
Kapri sala

20
15
10
8
18
15
12
5
10
2,5

Pieteikšanās ceļojumam
avanss
otrā iemaksa
pilna summa
EUR 250
līdz 05.08. EUR 300
līdz 05.09. atlikusī summa
 ja minētas iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības jūsu
rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot

Atteikšanās no ceļojuma
līdz 05.08.
pēc 05.08.
pēc 05.09.
atteikšanās datums
EUR 125
EUR 350
visa summa
zaudētā summa
 iemaksāto summu līdz 14.09. 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

