
 

Ziedonis Sardīnijā 

8 dienas 

02.04.-9.04.2020. 

Labāk lidot nekā braukt 

Ceļojuma cena: 670 EUR 

 
1. diena 

8:50 tikšanās Rīgas lidostā. Lidojums Rīga – Milāna - Kaljari. 19:15 nosēšanās Kaljari (Sardīnijā). Viesnīca pie Jūras. 

2. diena 

Brauciens gar Rūdas krastu – pirmie iespaidīgie Sardīnijas klinšainie krasti un iespējams pirmā pelde Vidusjūrā. Brīnišķīgi 

vidusjūras skati ar skaistāko klinti jūrā pie Sardīnijas krastiem. Costa Verde (zaļais krasts) – līdz pat 70 m augstas smilšu kāpas, 

kas rada smilšu tuksneša sajūtu. Oristano -  reģiona galvaspilsēta kopš viduslaikiem. Vakara pastaiga pa Oristāno nelielo 

vēsturisko centru.  Šajā pilsētā noteikti jāredz Arboreas Eleonoras piemineklis. Viesnīca Oristano. 

3. diena  

Romiešu pilsētas drupas Vidusjūras krastā. Ļoti sena (6 gs.) kristiešu baznīca. Santa Kristina - Sardīnijas seno iedzīvotāju 

atstātās celtnes – viela mistiskiem minējumiem par salas seno civilizāciju. Brauciens uz Bozu. Boza – viena no pievilcīgākajām 

Sardīnijas pilsētām. Bozas pludmale, kuras smiltis pavasarī rotā daudzkrāsains ziedu paklājs. Labi saglabājusies viduslaiku 

arhitektūra, cietoksnis un eleganta Palmu promenāde gar Temo upi. Brauciens uz Algero caur ziedošiem, smaržīgiem, bišu 

aplidotiem kalnu krūmājiem. Algēro pilsēta – Sardīnijas pērle. Saukta arī par Barselonu miniatūrā, jo šīs pilsētas varenību 

veidojuši spāņi. Labi saglabājies gar jūru būvētais spāņu nocietinājums ar aizsardzības torņiem un vecpilsēta. Apartamenti 

Algero. 

4. diena 

Neptūna grota – grūti pieejama ala jūras krastā uz kuru jānokļūst pa 654 pakāpieniem. Atpūta un pastaigas pie jūras - pēc izvēles 

pa smilšaino krastu vai ziedošo klinšaino krastu. Sasāri pilsētas apskate – Rozello strūklaka, Sv. Nikolaja katedrāle u.c. apskates 

vietas. Apartamenti Algero. 

5. diena 

Kastelsardo – vēl viena brīnišķīga mazpilsēta Jūras krastā, kas priecē ar krāsainām mājām klinšainā krastā un nocietināto 

vecpilsētu kalna galā. Foto pie ziloņa - netālu no Kastelsardo daba no klintsbluķa izveidojusi ziloni. Santa Teresa – neliela 

pilsētiņa pie kuras klinšainā pussalā Capo Testa daba atkal spēlējusies ar akmeņiem, izveidojot mākslas darbus. Brauciens uz 

Orosei līci gar jūras krastu. Apartamenti Orosei pilsētiņā (salas austrumu krastā). 

6. Diena 

Pārgājiens (kopā ~12 km jeb 3-4 stundas) pa vienu no iespaidīgākajām aizām Eiropā, kuras klintis sniedzas virs 400 m 

augstumam. Sopramonte kalnu reģions, kurš bēdīgi slavens ar saviem bandītiem un reakcionāro tautas garu. Pastaiga pa 

pilsētiņu. Apartamenti Orosei. 

7. Diena 

Orgosolo pilsētiņa – te reakcionārais tautas gars izpaudies uz namu fasādēm izveidojot savdabīgu brīvdabas mākslas galeriju. 

Brauciens gar Sardīnijas austrumu piekrasti uz Kaljari. Kaljari - Sardīnijas galvaspilsētas izpēte –Marijas katedrāle, iespaidīgais 

Ziloņa tornis, Romiešu amfiteātris, mūru ieskautā vecpilsēta. 17:40 ierašanās lidostā. Lidojums Kaljari-Milāna. Nolaišanās 

Milānā 21:10. Viesnīca lidostas apkaimē (bez brokastīm, jo agrais lidojums). 

8. Diena 

4:30 transfērs uz lidostu. Lidojums Milāna – Rīga. Nosēšanās Rīgā 10:15. 

Cenā ietilpst: 

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

 šoferis-gids (Kārlis Andersons), 

 2 naktis viesnīcā - 2-3v. istabas ar labierīcībām, brokastis; 5 naktis -4-5-vietu apartamenti ar virtuvi un 

labierīcībām, 

 veselības apdrošināšana, 

 aviobiļetes 4 lidojumiem (iekļauta rokas bagāža 10 kg). 

 Papildizdevumi: 

 nododamā jeb reģistrētā bagāža 20 kg (pēc izvēles) EUR 50 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, 
 10 kg nododamā rokas bagāža (pēc izvēles) EUR 20 turp-atpakaļ lidojumam (cena var mainīties, un turisma firma 

neuzņemas atbildību par šīm izmaiņām), 

 ieejas maksa apskates vietās (~40 EUR). 

 

 
 

 

 



Aviokompānijas Ryanair bagāžas pārvadāšanas noteikumu sīkāks izskaidrojums. 

 

1. Visiem ceļotājiem ceļojuma cenā iekļauta 10 kg rokas bagāža, kuras izmēri nepārsniedz 55x40x20 cm, turklāt lidmašīnā 

drīkst ienest vēl vienu somu, kuras izmēri nepārsniedz 40x25x20 (tā varbūt rokassomiņa, datorsoma, neliela mugursoma). 

2. 10 kg rokas bagāžu var izmantot kā nododamo jeb reģistrēto bagāžu, kuru nodot lidostā reģistrējoties lidojumam. Jūsu 

priekšrocības šajā gadījumā ir tās, ka drīkstiet šajā bagāža likt šķidrumus, krēmveida pārtikas vielas, kosmētiku, asus 

priekšmetus utt., bez problēmā. Uz lidmašīnu šajā gadījumā Jūs dodaties tikai ar savu rokassomiņu – 40x25x20. Par šo 

pakalpojumu aviosabiedrība iekasē papildus samaksu. 

3. 20 kg nododamā jeb reģistrētā bagāžu, kuru nodot lidostā reģistrējoties lidojumam. Jūsu priekšrocības šajā gadījumā ir tās, 

ka drīkstiet šajā bagāža likt šķidrumus, krēmveida pārtikas vielas, kosmētiku, asus priekšmetus utt., kā parasti tas ir bijis  

nododamajā bagāžā. Uz lidmašīnu šajā gadījumā Jūs dodaties tikai ar savu rokassomiņu – 40x25x20. Par šo pakalpojumu 

aviosabiedrība iekasē papildus samaksu. 

4. Piesakoties kādam no nododamās bagāžas veidiem, Jūs maksājat nepilnu piemaksu par šo bagāžu, un zaudējat cenā 

iekļauto 10 kg rokas bagāžu. 

 

BAGĀŽAS VEIDS JĀIZVĒLAS PIESAKOTIES CEĻOJUMAM. PĒC AVIOBIĻEŠU IEGĀDES ŠIS PAKALPOJUMS MAKSĀS 

DĀRGĀK 
 

 
 tel. 29563697 

 info@baldonescelotajs.lv 

www.baldonescelotajs.lv 
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