SICĪLIJA –
2022

SAULES UN BRĪVDIENU
SALA

19.06. – 26.06.

8 dienas

EUR 745

Trīs nimfas klejojušas pa pasauli, vākdamas visu skaisto, kas apkārt, līdz
Vidusjūras vidū pagurušas, un skaistums – puķes, augļi, jūras veltes – sakritis
ūdenī, kur veidojusies sala trīs stūriem – Sicīlija.
7 naktis 3* viesnīcā kūrortā Giardini Naxos pie Jonijas jūras

Lidojums: Rīga – Katānija – Rīga (Air Baltic)
svētdiena, 19.06.
Rīga – Katānija –
Giardini Naxos

pirmdiena, 20.06.
otrdiena, 21.06. –
piektdiena, 24.06.
pirmdiena, 25.06.
svētdiena, 26.06.
Giardini Naxos –
Katānija – Rīga







5:00 tikšanās Rīgas Starptautiskajā lidostā (iepretim airBaltic birojam)
7:15 – 9:45 lidojums Rīga – Katānija
Katānijas lidostā tikšanās ar latviski runājošu asistentu, grupas vadītāju – gidu
brauciens līdz kūrortam Giardini Naxos pie Jonijas jūras
Giardini Naxos – pirmā grieķu kolonija Sicīlijā (734. g.p.m.ē.) savu popularitāti tūristu vidū
izpelnījusies nebūt ne pateicoties nozīmīgām vēstures liecībām, bet gan vienām no labākajām
smilšu pludmalēm, rosīgai kūrorta infrastruktūrai – koši saulessargi, saldējumu kafejnīcas,
tavernas, veikaliņi, viesnīcas.. Viss, lai atpūta būtu izdevusies!
 atpūta pie Jonijas jūras
 atpūta pie Jonijas jūras vai ekskursiju programma
Iespējams iegādāties 4 dienu ekskursiju programmu – 425 EUR (gids, transports, ieejas
maksas, degustācijas iekļautas cenā)
 atpūta pie Jonijas jūras
 izbraukšana uz lidostu Katānijā
 10.35 – 14.55 lidojums Katānija – Rīga

7 naktis viesnīca SPORTING BAIA HOTEL
http://www.hotelsportingbaia.com/
3* viesnīca atrodas pirmajā līnijā pie jūras – smilšu pludmales!
Viesnīca piedāvājumā: brokastu zāle, bārs, restorāns, lifts,
pludmales bārs, iespējama mašīnas īre, bezmaksas WI-FI
Istabas aprīkojums: telefons, satelītTV, seifs, fēns vannas istabā,
centrālā gaisa kondicionēšanas sistēma, neliels franču balkons, WI - FI

PIEMAKSA PAR KOMFORTU UN ATLAIDES
Pakalpojums

8 dienas / 7 naktis

vienai personai divvietīgā istabā

EUR 745

piemaksa, par vienvietīgu istabu (pēc izvēles vai tad, ja
nav, ar ko dalīt divvietīgu)
piemaksa par skatu uz jūru (sea view) vienai personai

EUR 180

piemaksa par vakariņam ( bez dzērieniem)

EUR 140

bērnam līdz 11 gadu vecumam (ieskaitot)

EUR 695

EUR 90

CEĻOJUMA CENĀ IETILPST:

 lidojumi Rīga – Katānija – Rīga (Air Baltic), lidostu nodokļi;
ēdināšana nav iekļauta;
 bagāžas pārvadāšana (rokas – 8 kg, nododamā bagāža – 20 kg);
 transfērs no lidostas uz viesnīcu un atpakaļ;
 veselības apdrošināšana ar Covid riska segumu;
 7 naktis 3* viesnīcā ar brokastīm





CEĻOJUMA CENĀ NEIETILPST:
ekskursiju programma no 21.06. līdz 24.06;
ēdināšana, izņemot brokastis;
personīgie izdevumi, dzeramnaudas;
pludmales aprīkojums (saulessargs, zviļņi)

CEĻOJUMAM NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI:
LR pilsoņa pase 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.!

PIETEIKŠANĀS CEĻOJUMAM:
avanss
otrā iemaksa
pilna summa
EUR 250
līdz 19.04.
EUR 250
līdz 19.05.
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 19.04.
EUR 125

pēc 19.04.
EUR 300

pēc 19.05.
visa summa

PIETEIKŠANĀS EKSKURSIJĀM:
Lai ekskursijās vieta būtu garantēta, iesakām tās rezervēt iepriekš, apmaksājot ne vēlāk kā līdz 19.05.!
Ekskursiju norise atkarīga no interesentu skaita (nepieciešami vismaz 15 dalībnieki)!
Ja kāds objekts dabas apstākļu vai citu neparedzamu apstākļu gadījumā nav pieejams apskatei, tas tiks aizvietots ar līdzvērtīgu, vai
atgriezta samaksa konkrētā apskates objekta ieejas biļešu vērtībā
Atsakoties no ekskursijas mazāk kā 14 dienas pirms ceļojuma, jūs zaudējat visu summu

Ekskursiju programma un cenas vienai personai!
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SICĪLIJA SAULES UN BRĪVDIENU SALA

Iespējams iegādāties 4 dienu ekskursiju programmu,
kas piedāvā apskatīt Sicīlijas interesantākās pilsētas, vēsturiskās vietas un priecāties par dabas varenību, kā arī izgaršot šīs
salas tipiskos produktus.Cena: EUR 425 un EUR 310 bērniem līdz 11 g.v (ieskaitot).
Cenā ietilpst: transporta pakalpojumi (autobuss, pacēlājs un džipi Etnā), ieejas maksas apskates objektos, degustācijas,
radioaustiņas, vietējie gidi un pusdienas lauku saimniecībā Il Drago 23.06.
Ekskursijas var tikt mainītas vietām (laika apstākļu vai citu no Impro neatkarīgu iemeslu dēļ).
diena, maršruts
notikumi, apskates objekti
otrdiena, 21.06.
 Etna – augstākais aktīvais vulkāns Eiropā (3340 m v.j.l.) un viens no augstākajiem pasaulē.
cena EUR 165, EUR 120*
Autobuss aizvedīs līdz augstākajam autotransportam paredzētajam stāvlaukumam, kur
skatam pavērsies nelieli krāteri un sastingušas lavas straumes, kā arī neiztrūkstošie suvenīru
kioski, kafejnīcas. Tālāk – iespēja doties ar pacēlāju līdz nākamajai stacijai, no kuras īpaši
Etnas “busiņi” nogādās līdz vulkāna virsotnei, lai varētu ļauties unikālai pastaigai pa uguns
Dieva Vulkāna smēdi
 ORO d’Etna – dažādu Etnas medu, vīnu, olīveļļu un pastu degustācija un iespēja tos
iegādāties
 Taormina – visgleznainākā un tūristu visapmeklētākā Sicīlijas pilsēta, kura atrodas uz 204
m augstas klints ar pasakainu skatu uz Jonijas jūras piekrasti. Pateicoties izdevīgajai
atrašanās vietai, Taormina ir Sicīlijas logs uz moderno pasauli
trešdiena, 22.06.
 Katānijas vecpilsētas apskate – Katānijas lielais tirgus ar sev raksturīgo burzmu un
cena EUR 110, EUR 70*
kolorītajiem pārdevējiem, Bellīnī dārzs, Piazza Stesicoro un romiešu amfiteātris Amfiteatro
Romano di Catania, Doma laukums – Katānijas vēsturiskais centrs
 Sirakūza – viena no nozīmīgākajām antīkās grieķu pasaules pilsētām. Pēc Romas oratora
Cicerona vārdiem – visskaistākā pilsēta, kurā labi saglabājušās grieķu laika celtnes: daļa no
Apollona tempļa, grieķu teātris, Arhimēda kaps u.c. Jauka ir arī Ortidžas pussaliņa ar grieķu
tempļa vietā celto katedrāli, šaurajām ieliņām, piejūras promenādi un neskaitāmiem
veikaliņiem un kafejnīcām
ceturtdiena, 23.06.
 Kaltadžirone – lieliska vieta, kur, pastaigājoties pa mazajām, senajām ieliņām, izbaudīt
cena EUR 120, EUR 90*
keramikas mākslas skaistumu it visur, sākot no slavenajām kāpnēm (Scala di Santa Maria
del Monte), līdz pat ielu nosaukumu apzīmējumiem, kafejnīcām, keramikas darbnīcām –
veikaliņiem, baznīcām
 pusdienas lauku saimniecībā Il Drago ne tikai priecēs jūsu garšas kārpiņas, baudot mājas
virtuvē gatavotus ēdienus un saimniecībā radīto vīnu, bet arī radīs priekštatu par vienu no
labākajām lauku saimniecībām Sicīlijā
 La Villa Romana del Casale (UNESCO) – viens no pēdējo gadu nozīmīgākajiem
arheoloģiskajiem atradumiem, kas pārsteidz ar lielisku un bagātīgu seno romiešu mozaīku
kolekciju. Ar apbrīnu varam novērtēt cauri gadsimtiem saglabājušās krāsas, gaismēnu
spēles…un ļaut iztēlei vaļu, iedomājoties, cik grezna savulaik bijusi šī ārpilsētas rezidence
piektdiena, 24.06.
 Agridžento Tempļu ieleja (Valle dei Termpli ) (UNESCO) – tiek uzskatīts, ka Agridžento
cena EUR 110, EUR 70*
ir dibinājuši grieķu kolonisti, kuri to nosauca par Akraga. Gadsimta laikā tā kļuva par
bagātāko un diženāko pilsētu, kurā bija ļoti attīstīta māksla un kultūra. 6. un 5. gs.p.m.ē.
doriešu stilā celti tempļi ir apliecinājums pilsētas ziedu laikiem. Tie ir vieni no lielākajiem
un vislabāk saglabājušajiem seno grieķu veidojumiem ārpus Grieķijas.
 mītiem un leģendām apvītajā Katānijas piekrastes mazpilsētiņā Aci Treca, kura
attēlota arī Homēra episkajā poēmā “Odiseja”. Tieši šeit atrodas vieni no Itālijas
slavenākajiem faraglioniem, sauktiem par “ciklopu salām”...
*bērniem līdz 11 gadiem
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
www.draugiem.lv/impro
RLB namā Merķeļa ielā 13 – 122
tālrunis: 67221312, fakss: 67221256
e-pasts: impro@impro.lv
www.facebook.com/improcelo
skype: impro.info
www.impro.lv
www.twitter.com/impro_celo

