Toskāna un Gardas ezers
bauda dvēselei!
28.06.2020. – 07.07.2020.
Datumi

1.diena
28.06.2020.
Svētdiena

Ceļojuma programma
Tikšanās Rīgas lidostā 08:30
Lidojums:
Rīga – Bergamo 10:25 – 12:05
Auto nomas formalitātes lidostā un
ceļojums var sākties, šodien pieveiksim
~460km, pa ceļam pieturam kafijas pauzei
Boloņā.
Pēčāk lielveikala apmeklējums vakariņu
tiesai.
Esam klāt Kortonā, mūsu lauku rezidencē
~ 20:00.
Vakara pelde, saulriets, vīns     

Informācija
par
naktsmītnēm

Lauku māja
Casa dei Pini
Kortonā

Izbraucam ~10:00
Vispirms trauksim līdz termālajam
vannām Bagni San Filippo, dabas
objekts, paplunčāsimies,
Otrās brokastis ciematā, kāda tomātiem
klāta brusketa 
Foto pauzei pie abatijas Castelnuovo
2.diena
29.06.2020.
Pimdiena

Abbazia di SantAntimo ielejā.
Dienas otrajā pusē pa vīna ceļu gar
ciprešu alejām brauksim no Montalčīno
Brunello vīna reģiona līdz Chianti .
Pienzā brīvais laiks, maltītei, kāda siera
vai linu kleitas iegādei 
Toskāna ir slavena ne tikai ar vīnu, bet arī
ar aitas sieru jeb pecorīno.

Lauku māja
Casa dei Pini
Kortonā

Izbraucam 09:00 ~ 135km un esam klāt
Viterbo - labi saglabājusies viduslaiku
pilsētiņa, tajā atrodas burvīgs parks, kas
veidots 1560.gadā (6eur ieeja)
3.diena
30.06.2020.
Otrdiena

Absolūti nesteidzīga klaiņošana pa seno,
pat spocīgo mazpilsētu.

Lauku māja
Casa dei Pini
Kortonā

Dienas vidū pelde Bolsena ezerā,
saplūstam ar hortenzijā, tās te zied vareni
sarkanas, baltas, violetas, lillā.... 

Diena snoslēgumā Čivitu (Civita
Bagnoregio) - ar pārējo pasauli šo stāvā
kalna vecpilsētu, saista vien 300 metrus
garš gājēju tilts.
Šeit mīt vien nepilns desmits patstāvīgo
iedzīvotāju.
Ieeja 2eur. Kopā ~ 300km

Rīta pusē paviesosimies blakus esošajā
pilsētiņā Kortonā, kur uzņemti kadri filmai
„Zem Toskānas saules” villa Bramasole.

4.diena
01.07.2020.
Trešdiena

Pa ceļam kāda Toskāna cienīga foto pauze
salespuķu laukā 
Kopā novirpuļosim tikai ap ~40km.

Lauku māja
Casa dei Pini
Kortonā

Atpūta mūsu lauku īpašumā, brīvs laiks
peldēm baseinā 

5.diena
02.07.2020.
Ceturtdiena

6.diena
03.07.2020.
Piektdiena

Izbraucam ~ 09:00
Vispirms dodamies uz Sandžiminjano pilsēta, kas, pateicoties saviem torņiem,
tiek dēvēta par 'Itālijas Manhetenu'.
Izstaigāsim šauro ielu labirintus, mēģinot
saskaitīt 12.gs. un 13.gs. celtos dižciltīgo

Lauku māja
Casa dei Pini
Kortonā

ģimeņu torņus.
Pēčāk mūs gaida Sjēna, katru gadu
2.jūlijā Sjēnā notie zirgu sacīkstes. Sjēnas
katedrāle, pilsētas centrālais laukums
vēdekļa formā. Brīvs laiks svētku
atmosfēras baudīšanai.
Kopā ~ 220km
Izbraucam ~ 10:00
Vēl Toskānas kolorīts, ainaviskie ceļi Vald
Orcia un skaistā, senā Montepulčiāno,
brīvais laiks pilsētas baudīšanai.

Lauku māja
Casa dei Pini
Kortonā

7.diena
04.07.2018.
Sestdiena

8.diena
05.07.2018.
Svētdiena

9.diena
06.07.2019.
Pirmdiena

10.diena
07.07.2020.
Otrdiena

Izbraucam ~ 10:00
Ceļš līdz Gardas ezeram ~ 4 h ~ 400km.
Iepazīstam apkārtni. pa ceļam brīvais laiks
Gardas ezera pērlē Sirmionē ~ 2h.
Viesnīcā pie romantiskās Malcesines,
Gardas ezera šaurākajā galā būsim ~
20:00
Atpūtas diena, pastaigām gar Gardas
ezera krastiem, kādai peldei, iepirkšanās
veikaliņiem 

Atpūta, rīta cēlienā paskatam Varones
ūdenskritumu (6eur ieeja) un Teno ezeru.
Brīvs laiks.

Brokastis, izbraucam 10:00, līdz lidostai
~ 135 km ~ 2h.
Lidojums:
Bergamo – Rīga 17:30 – 21:10
Kopā ~ 135km

Viesnīca
Gardas ezera
apkaimē ar
brokastīm

Viesnīca
Gardas ezera
apkaimē ar
brokastīm

Viesnīca
Gardas ezera
apkaimē ar
brokastīm

Sveikas
mājas!

! Izmaksas personai 985EUR
Kopā būsim 8 ceļotāji un šoferis/grupas vadītājs vienā personā Dace Ķirķe 
Rezervējot pirmā iemaksa 185eur!
! Līdz 20.02.2020. iemaksa – 150EUR
! Līdz 20.03.2020. iemaksa – 150EUR
! Līdz 20.04.2020. iemaksa – 150EUR
! Līdz 20.05.2020. iemaksa – 150EUR
! Līdz 20.06.2020. iemaksa – 200EUR
Izmaksās iekļauts:
* Avio pārlidojumi Rīga – Bergamo - Rīga.
* 1 mazā mini rokas somiņa un 20kg nododamā bagāža.
* 6 naktis lauku mājā Casa dei Pini, gatavosim paši !
* 3 naktis Gardas ezera apkaimē ar brokastīm.
* Transporta izdevumi pārvietojoties uz vietas ar 9-vietīgu minibusu.
* Šoferis un grupas vadītājs vienā personā.
Iespējamās papildus izmaksas saskaņā ar programmu (2019.gada izmaksas):
* Villa Lante 6eur.
* Civita Bagnoregio 2eur.
*Varones ūdenskritums 6eur.
Un varbūt vēl kāds interesējošs objekts 
Uz drīzu tikšanos!
Jūsu Dace Ķirķe
Tālr. +371 29474846
www.tavsgids.lv

