
 

Dienviditālija (Apūlija) 

8 dienas 

24.03.- 31.03.2020. 

Labāk lidot nekā braukt 

Ceļojuma cena: 590 EUR  

 
1. Diena  

17:00 Tikšanās Rīgas lidostā. Lidojums Rīga-Bari. 20:45 ierašanās Bari. Brauciens līdz naktsmītnei Adrijas jūras piekrastē. 

Naktsmītne - viesnīca (2-3-vietīgas istabas ar labierīcībām, brokastis) 

2. diena 

Gargano pussalas izpēte. Pussalas lielāko daļu aizņem nacionālais parks, bet šur tur ieraugāma kāda maza pilsētiņa. Apskatīsim 

Monte San Angelo – nelielu pilsētiņu, kas pateicoties Sv. Mihaēla parādīšanās brīnumam kļuvusi par svētceļnieku galamērķi. 

Dienas otro pusi pavadīsim galvenajā Gargano pussalas kūrortā – Viestē (apskate, pusdienas, iespējams arī pirmā sauļošanās un 

šā gada pelde). Atgriešanās naktsmītnē. 

3. diena  

Trani - pilsēta jūras krastā, kurā apskatāms 13. gs. cietoksnis un 12. gs. katedrāle. Montes pils – 13. gs būve, kuras nozīme līdz 

pat mūsdienām nav noskaidrota. Ir tikai minējumi, kāpēc šī mistiskā pils ir tieši tāda kā izskatās un tieši tur, kur tā atrodas. Pils 

iekļauta UNESCO mantojuma sarakstā. Polignano a Mare – viena no tūristu iemīļotākajām piekrastes pilsētām Apūlijā. Pilsēta 

izvietojusies klinšainā krastā, un piesaista apmeklētājus ar nelielu, klinšu ieskauto pludmali, ar jauku vecpilsētas gaisotni. 

Naktsmītne kādā no piejūras pilsētiņām (4-vietīgi apartamenti, 2-vietīgas guļamistabas, virtuve, sanitārais mezgls, nav 

brokastu). 

4. diena 

Kastelānas ala. 50 miljonu gadu laikā alā izveidojušies iespaidīgi kaļķakmens veidojumi, un visvairāk apmeklētājus pārsteidz 

baltā zāle. Alberobello pilsēta ar slavenajām Trulli mājām. Šīs īpatnējās celtnes ar konusveidīgu jumtu, kuru skaits mūsdienās ir 

ap 1400, iekļautas UNESCO mantojuma sarakstā. Te viss ir „trullīgs“ – dzīvojamās ēkas, veikali, kafejnīcas, pat baznīca. 

Lokorotondo – neparasti brīnišķīga balto māju pilsētiņa, ko daži eksperti ierindojuši pat starp Itālijas skaistākajām pilsētām. 

Atgriešanās naktsmītnē. 

5. diena 

Leče – viena no Apūlijas lielajām pilsētām, kas pārsteidz ar krāšņo baroka arhitektūru. Starp neskaitāmām baroka pilīm un 

baznīcām ieraugāms arī Romas laika amfiteātris un 16. gs. aizsardzības cietoksnis. Pēcpusdienā izpētīsim jūras klinšaino krastu 

pie Torre dell Orso pilsētiņas. Te ieraugāmas gan klinšu grotas, gan jūrā iemestas klintis, kurām doti tēlaini nosaukumi. Iespēja 

arī sauļoties un plunčāties. Otranto – neliela pilsētiņa jūras krastā ar senu katedrāli, kurā labi saglabājušās 12. gs. grīdas 

mozaīkas. Atgriešanās naktsmītnē. 

6. diena 

Ostuni – vēl viena Apūlijas baltā pilsētiņa kalna virsotnē. Matera – alu pilsēta. Alu rajonā saglabājušies ap 3000, pārsvarā 

neapdzīvotu mājokļu, klintī iekaltas arī baznīcas. Tā ir vēl viena UNESCO mantojuma vieta mūsu ceļojumā, kas iesaukta par 

Betlēmi, jo te uzņemta slavenā Mela Gibsona filma par Jēzus Kristus pēdējām dzīves gaitām. Naktsmītne pie Bari (2-3-vietīgas 

istabas ar labierīcībām, brokastis) 

7. diena 

Bari – Apūlijas galvaspilsēta un lielākā reģiona pilsēta. Lučera – Romiešu laika ievērojama pilsēta par ko liecina amfiteātra 

drupas. Viduslaikos bijusi visgrūtāk iekarojamā Dienviditālijas pilsēta ar iespaidīgu cietoksni, kura sienas apskatāmas arī 

mūsdienās. Atgriešnās naktsmītnē. 

8. diena 

Transfērs uz lidostu. 15:10 lidojums Bari – Rīga. 18:55 nolaišanās Rīgā. 

 

 

Cenā ietilpst: 

 autotransporta īre (9v. mikroautobuss un citi ar transportu saistīti izdevumi), 

 aviobiļetes Rīga – Bari – Rīga, 

 šoferis-gids (Kārlis Andersons), 

 4 naktis viesnīcās  (2-3v. istabas ar labierīcībām, 4 brokastis), dažās viesnīcās iespējamas tikai itāļu brokastis (saldais 

galds), 

 3 naktis apartamentos (4-vietīgi apartamenti, 2-vietīgas guļamistabas, virtuve, sanitārais mezgls, nav brokastu), 

 10 kg rokas bagāža (40x30x20), 

 veselības apdrošināšana. 

 Papildizdevumi: 

 ieejas maksa apskates vietās (neplānojam daudz maksas apskates vietu, izdevumi ~40 EUR), 

 nododamā jeb reģistrētā bagāža 20 kg (pēc izvēles) EUR 40 turp-atpakaļ lidojumam (cena var mainīties, un turisma firma 

neuzņemas atbildību par šīm izmaiņām), 

 10 kg nododamā rokas bagāža (pēc izvēles) EUR 30 turp-atpakaļ lidojumam (cena var mainīties, un turisma firma 

neuzņemas atbildību par šīm izmaiņām), 



 ja noteikti vēlaties sēdēt blakus, vietas izvēle lidmašīnā 4-10 EUR vienam lidojumam. 

 

 
 tel. 29563697 

 info@baldonescelotajs.lv 

www.baldonescelotajs.lv 

 

BAGĀŽAS VEIDS JĀIZVĒLAS PIESAKOTIES CEĻOJUMAM. PĒC AVIOBIĻEŠU IEGĀDES ŠIS PAKALPOJUMS 

MAKSĀS DĀRGĀK.  
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