PAVASARA ZIEDONIS PIE
MADŽORES EZERA

2022

7 naktis viesnīcā pie Madžores ezera!!!
Milāna, Turīna, Lugāno, Raiņa un Aspazijas Kastaņola, Komo ezera romantiskās mazpilsētiņas un
Madžores ezera salas un dārzi Alpu kalnu ielokā… Pamodini pavasara sajūtu sevī…Itālijā!

24.04. – 01.05.
diena, maršruts
svētdiena, 24.04.
Rīga – Milano – Stresa
***viesnīca Strezā
pie Madžores ezera
pirmdiena, 25.04.
Stresa
***viesnīca Strezā
pie Madžores ezera
otrdiena, 26.04.
Stresa – Lugano –
Stresa
***viesnīca Strezā
pie Madžores ezera
trešdiena, 27.04.
Stresa – Como – Stresa
***viesnīca Strezā
pie Madžores ezera
ceturtdiena, 28.04.
Stresa – Torino –
Stresa
***viesnīca Strezā
pie Madžores ezera
piektdiena, 28.04.
Stresa – Taranto - Stresa
***viesnīca Strezā
pie Madžores ezera
sestdiena, 30.04.
Stresa – Milano - Stresa
***viesnīca Strezā
pie Madžores ezera
svētdiena, 01.05.
Stresa – Milano – Rīga

8 dienas

EUR 795

notikumi, apskates objekti
 14:00 tikšanās Rīgas Starptautiskajā lidostā (iepretim airBaltic birojam)
 16:05 – 17:50 lidojums Rīga – Milāna (airBaltic lidojums)
 brauciens līdz Madžores ezeram, iekārtošanās viesnīcā

 brauciens ar kuģīti uz Borromeo salām – no 17.gs. vidus līdz mūsdienām nelielo salu trijotne
ezera vidū vilina Borromeo dzimtas radīto graciozo piļu un izsmalcināto parku aplūkotājus. Blakus
gleznainām terasēm, ziedu krāšņumam "jaunākās modes" demonstrē pāvi
 vakars Strēzā – skaistākajā pilsētiņa ezera krastā ar zaļojošiem dārziem, lepnām vasarnīcām,
vecpilsētas līkumotajām ieliņām, kuru malās rindojas daudzas trattoria, bodītes un Bar vai Caffe,
izplatot burvīgu kafijas aromātu…
 šokolādes ražotnes Alprose apmeklējums atgādinās, ka neskatoties uz to, ka šveicieši ir tikai 10.
vietā pasaulē šī populārā garduma ražošanā, tomēr viņi lepojas ar savām tradīcijām un nemainīgi
lielisko kvalitāti. Iespēja iegādāties šokolādes izstrādājumus !
 Lugāno – lielākā pilsētā Šveices itāliskajā daļā, kur pat pica garšo kā Itālijā. Daļu mūža šeit
pavadīja Rainis un Aspazija. Raugoties uz Sansalvatores kalnu, kļūst skaidrs, kā Rainim, rakstot
Zelta zirgu, radās ideja par stikla kalnu
 Komo ir kā dzidrs, viegls kokteilis, kurā sajaucies labākais no vecās Eiropas vidienes – miers,
elegance un dabisks dzīvesprieks. Ezera īpašo skaistumu veidojis šļūdonis, kas reiz izgrauza sev
ceļu starp kalniem, radot ezera fascinējošos stāvos krastus, kas spoguļojas dzidrajā ūdenī
 Belladžo – kūrorts, kas atrodas uz zemesraga starp abiem Komo ezera atzarojumiem, kļuvis par
iemīļotu atpūtas vietu daudzām pasaules slavenībām. Lepnas villas, eleganta krastmalas
promenāde, smalkas kafejnīcas un raibas suvenīru bodītes
 Turīna – pilsētas valdzinājums slēpjas barokālās arhitektūras, industriālās varenības un
gastronomisko tradīciju saskaņā. Savdabīgu šo pilsētu dara nu jau par simbolu kļuvušais La Mole
Antonelliana ar angļu kinorežisora Pītera Grīneveja iedvesmoto mūsdienīgo Kino muzeju.
Savukārt koncerna Fiat dzimtenē iederīgais Automobīļu muzejs pārsteigs ar vairāk kā 150 seno,
klasisko un luksusa automašīnu ekspozīciju
 Taranto botāniskā dārza apmeklējums jums ļaus sajūtās aizceļot citā pasaulē, kurā valda tropiskie
augi, krāsu un formu harmonija. Šis dārzs tiek uzskatīts par Madžores ezera eksotisko rotu. Dārza
pamatlicējs apgalvo: “Skaistam dārzam nav jābūt lielam, bet tam ir jābūt sapņa piepildījumam,
atrodoties kaut vai tikai 2 m2 uz jūsu balkona…”
 brīva pēcpusdiena atpūtai
 Milāna – itāļu ekonomikas un modes galvaspilsēta intriģē! Ārēji necilā un reizē pasaulslavenā La
Scala, Breru gleznas, grandiozais Duomo – Milānas Doms – gotiskajā stilā celtā katedrāle ar 135
jumta smailēm ir šīs pilsētas simbols. Būvēta ar domu uzcelt dižāko baznīcu pasaulē, un tā arī tas
bija līdz brīdim, kad uzcēla Sv. Pētera katedrāli Romā. Milāna ir bijusi iedvesmas pilsēta slaveniem
māksliniekiem, rakstniekiem, dizaineriem, zinātniekiem
 brīvs rīts atpūtai, brauciens līdz Milānas lidostai
 18:40 – 22:20 lidojums Milāna – Rīga (airBaltic lidojums)

Piemaksa par komfortu
Piemaksa par vienvietīgu numuru

EUR 170

Atlaides
Ceļazīmes cena bērniem līdz 11 g. (ieskaitot)

EUR 745

Ceļazīmes cenā ietilpst
lidojums Rīga – Milāna – Rīga (ekonomiskā klase), lidostu nodokļi;
nododamā bagāža 20 kg, rokas bagāža 8 kg;
tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā;
7 naktis (atbilstoši maršruta aprakstam) *** viesnīcā divvietīgās istabās
ar dušu un WC; brokastis
 veselības apdrošināšana ar Covid riska segumu;
 IMPRO grupas vadītāja-gida pakalpojumi; vietējie gidi (krievu val)





Ceļazīmes cena neietilpst
 ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos;
 pusdienas, vakariņas, personīgie izdevumi, dzeramnaudas
Iespējamās papildizmaksas
audio sistēma pilsētas ekskursijai
Milāna
Doma baznīca
brauciens uz 3 salām + dārzi + pilis
Strēza
kuģīša biļete
Komo
Galleria Sabauda
Turīna
Museo nazionale del Cinema
lifts uz La Mole Antonelliana skatu laukumu
Verbania Villa Taranto
* tabulā minētas 2021.gada cenas

EUR
2
15
35
20
10
12
10
14

Pieteikšanās ceļojumam
avanss
otrā iemaksa
pilna summa
EUR 250 līdz 24.02.
EUR 300
līdz 24.03. atlikusī summa
 ja minētas iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības jūsu
rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot
Atteikšanās no ceļojuma
līdz 24.02.
pēc 24.02.
pēc 24.03.
atteikšanās datums
EUR 125
EUR 250
visa summa
zaudētā summa
 iemaksāto summu līdz 08.04. 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

