
KLASISKĀ ITĀLIJA  

7 naktis / 8 dienas 

Ierašanās datumi: katru svētdienu no 01.03.2020. līdz 28.02.2021. 

   
Roma – (Neapole, Pompeja) – Florence – Montecatini Terme – (Sjēna - San Džiminjano) – (Piza) – Boloņa – 

Venēcija – Rimini – Sanmarīno – Roma 
 

Tūres programma 

1. diena (svētdiena) 

Ierašanās Romā. Lidostā tikšanās ar uzņēmuma pārstāvi. Transfērs un izmitināšana Romas viesnīcā. Apskates ekskursija ar 

kājām pa Romu, kuras laikā jūs redzēsiet: Navonas laukumu, Panteonu, Venēcijas laukumu, Kolizeju, Romas Forumu. 

Brīvais laiks. Fakultatīvi tiek organizēta ekskursija “Naksnīgā Roma”. Nakts viesnīcā. 

 

2. diena (pirmdiena) 

Roma (Neapole – Pompeja) 

Brokastis viesnīcā. Brīvais laiks. Fakultatīvi tiek piedāvāta ekskursija Neapole – Pompeja uz visu dienu. Diženā pilsēta 

Pompeja dāvās neaizmirstamus iespaidus un pārcels jūs Senās Romas ērā, jūs iepazīsiet bagāto antīkumu un pompejiešu 

diženos būvniecības darbus, kas bija populāri pirmajos gadsimtos p.m.ē. Neapole – pašas īstākās picas – Margaritas 

dzimtene, kas tiek gatavota malkas krāsnīs. Neapole – tā ir gardēžu paradīze, kur var nobaudīt pašas svaigākās jūras veltes, 

pēc tam uzņemt skaistus fotoattēlus Vezuva kalna fonā. Atgriešanās Romā. Nakts viesnīcā. 
 

 

3. diena (otrdiena) 

Roma – Florence 

Brokastis viesnīcā. Ekskursija pa Vatikāna muzejiem ar krievu valodā runājošu gidu. 

Pārbraukšana uz Florenci. Florence – viena no lielākajām un skaistākajām Itālijas pilsētām, Renesanses dzimtene. Šeit 

dzīvoja un radīja tādi slaveni cilvēki, kā Leonardo da Vinči, Dante, Mikelandželo un daudzi citi… Apskates ekskursija ar 

kājām pa pilsētas vēsturisko centru ar krievu valodā runājošu gidu (Signorijas laukums un Vekio pils, Santa Maria del Fiore 

Katedrāles laukums, Santa Croce katedrāle – slaveno florenciešu: Mikelandželo, Makiavelli, Galileja kapliča). Brīvais laiks. 

Fakultatīvi tiek piedāvāta ekskursija uz Ufici galeriju. Izmitināšana viesnīcā Montecatini Terme. Nakts viesnīcā. 

 

 

4. diena (trešdiena) 

Florence (Sjēna - San Džiminjano) 

Brokastis viesnīcā. Brīvais laiks Montecatini Terme vai pēc vēlēšanās papildu ekskursija pa skaistākajām pilsētām ar 

daudzu gadsimtu vēsturi: Sjēna + San Džiminjano. Daudzi Sjēnu uzskata par Toskānas burvīgāko vietu: šeit pirmo reizi 

Itālijā tika izveidota gājēju zona. Pilsētas vēsturisko centru, kas uzcelts uz trīs Terci pakalniem, ir labi “atklāt”, ejot ar 

kājām: šeit aiz katra stūra jūs gaida patīkams pārsteigums. San Džiminjano – pilsēta, kuru UNESCO aizsargā kā Toskānas 

arhitektūras pērli. Pa ceļam no Sjēnas un San Džiminjano tiek piedāvāts apmeklēt Toskānas fermas, kur iespējams degustēt 

un iegādāties tipiskos reģiona produktus un paēst pusdienas. San Džiminjano atrodas pakalnā (augstums – 334 m), kas 

paceļas virs Elsa upes ielejas. No 72 11.-13. gadsimta torņiem, kas simbolizē šeit dzīvojošo titulēto ģimeņu varenību un 

bagātību, ir saglabājušies tikai 15. Bet arī tie kā magnēts pievelk miljoniem tūristu no visas pasaules. Atgriešanās viesnīcā 

Montecatini Terme. Nakts viesnīcā.  

 

 

5. diena (ceturtdiena) 

Florence – (Piza) – Boloņa  

Brokastis viesnīcā. Brīvais laiks Montecatini Terme. Pēc vēlēšanās tiek organizēta papildu ekskursija uz vēsturisko pilsētu 

Piza dienas pirmajā pusē. Dienas otrajā pusē pārbraukšana uz Boloņu. Pa ceļam uz Boloņu tiek piedāvāts apmeklēt 

Toskānas fermas, kur iespējams degustēt un iegādāties tipiskos reģiona produktus un paēst pusdienas. Brīvais laiks. 

Izmitināšana viesnīcā Emīlija-Romanja reģionā. Nakts viesnīcā. 

 

 

 



6. diena (piektdiena) 

Venēcija 

Brokastis viesnīcā. Pārbraukšana uz Venēciju. Apskates ekskursija ar gidu pa Venēciju – vienu no skaistākajām pilsētām 

pasaulē. Jūs redzēsiet: Svētā Marka laukumu, San Marko baziliku, Kampanile – visaugstāko Venēcijas ēku. Jūs varēsiet arī 

apmeklēt stikla izgatavošanas darbnīcu un pavērot stikla pūtēja meistara darbu, kā arī iegādāties īstu Venēcijas stiklu. Un, 

protams, neaizmirstiet par gondolām – eksotisko transporta veidu pilsētā, ar kurām vizinoties, jūs noteikti iegrimsiet tālajā 

Venēcijas republikas pagātnē. Pārbraukšana uz Rimini. Nakts viesnīcā. 

 
 

7. diena (sestdiena) 

Rimini  

Brokastis viesnīcā. Sanmarīno Republikas apmeklējums (pēc uzņēmuma ieskatiem). Brīvais laiks. Nakts viesnīcā. 

 

8. diena (svētdiena) 

Brokastis viesnīcā. Transfērs uz Romas lidostu*. 

 

Tūres cena vienam cilvēkam divvietīgā numurā: 

3* viesnīcas (Romā viesnīca nav centrā) – 250 EUR 

4* viesnīcas (Romā viesnīca centrā) – 430 EUR 

 
Cenā iekļauts: 

- dzīvošana 3* vai 4* viesnīcās; 

- brokastis viesnīcās; 

- grupas transfērs: lidosta – viesnīca – lidosta (visiem 

reisiem ar ielidošanu Fjumičīno un Čampīno);  

- transporta pakalpojumi ar komfortablu autobusu; 

- krievu valodā runājošs pavadonis visā tūres laikā; 

- ekskursijas ar licencētu krievu valodā runājošu gidu: 

Roma, Florence, Venēcija, Vatikāns;  

- pastaiga ar grupas pavadoni uz Sanmarīno (pēc uzņēmuma 

ieskatiem). 

 

Cenā nav iekļauts: 

- avio lidojums Rīga – Roma – Rīga; 

- piemaksa par vienvietīgu izmitināšanu: 

3 viesnīcās – 170 EUR; 

4 viesnīcās – 270 EUR. 

- piemaksa par viesnīcu Romas centrā (ja ir 3* viesnīcas) – 

60 EUR; 

- piemaksa par vakariņām: 

 3 viesnīcās – 80 EUR; 

4 viesnīcās – 150 EUR. 

- austiņas uz visu brauciena periodu – 15 EUR (obligāta 

samaksa); 

- nodokļi viesnīcās (obligāta samaksa): 

Romā – 3-6 EUR / cilv. diennaktī;  

Montecatini Terme 3* – 1 EUR / cilv. diennaktī, 4* 

– 2 EUR / cilv. diennaktī; 

Boloņā 3* – 1,5 EUR / cilv. diennaktī; 

Rimini 3* viesnīcā – 2 EUR / cilv. diennaktī. 

- Lielais Kanāls Venēcijā – 30 EUR vai Džudekas kanāls – 

20 EUR (obligāta samaksa); 

- fakultatīvās ekskursijas: 

ekskursija Naksnīgā Roma – 30 EUR; 

ekskursija Neapole – Pompeja – 65 EUR; 

ieejas biļete Pompejā – 15 EUR; 

ieejas biļetes Vatikāna muzejā – 30 EUR (iekļauta 

ieeja bez rindas, austiņas, Siksta kapela, Svētā 

Pētera katedrāle); 

ekskursija uz Sjēnu + San Džiminjano – 60 EUR; 

ekskursija uz Pizu – 45 EUR; 

ekskursija uz Ufici galeriju – 28 EUR + 26 EUR 

ieejas biļete. 

- medicīniskā apdrošināšana; 

- dzeramnauda vadītājam un asistentam; 

- personīgie izdevumi. 

 

*Svarīgi 

Gadījumā, ja atpakaļ izlidošana ir pēc 15:00, tad klientiem, kuri vēlas atrasties viesnīcā līdz savam transfēram uz lidostu, ir 

jārezervē vēlais check-out. Ja tādas rezervācijas nav – klienti var piemaksāt uz vietas, ja ir pieejami brīvi numuri. Tūristu atrašanās 

viesnīcas vestibilā ir aizliegta, iespējams tikai uzglabāt bagāžu. Gadījumā, ja nav rezervācijas un tūristi nepiekrīt ievērot iepriekš 

minēto noteikumu, viņiem tiek nodrošināts transfērs uz lidostu dienas pirmajā pusē.  

 
 
 

!Tūrē var piedalīties bērni no 4 gadu vecuma. 

!Izstāžu norises laikā iespējama izmitināšana piepilsētas viesnīcās. 
!Tehnisku iemeslu dēļ ekskursiju norises kārtība un maršruts var tikt mainīti.  

!Periodā no jūnija līdz augustam Rimini vietā izmitināšana var būt jebkurā Emīlija-Romanja reģiona pilsētā. 

!Apskates ekskursija pa Romu tiek organizēta tūristiem, kas atlido ar reisiem līdz 08:00 ierašanās dienā un izlido pēc 15:30 aizbraukšanas dienā, vēlās ielidošanas 
un agrās izlidošanas gadījumā apskates ekskursija netiek nodrošināta.  

 

 


