Sicīlija
8 dienas
13.09.-20.09.2020.
Ceļojuma cena:
650 EUR

1. diena
4:00 naktī tikšanās Rīgas lidostā. Lidojums Rīga - Bari. 7:45 ierašanās galamērķī. Brauciens līdz Čefalu pilsētai
Sicīlijā. Pa ceļam pusdienu pauze un pirmā pelde Tirēnu jūrā Kalabrijas pilsētiņā Tropea. Kalabrija ir
mežonīgākais, klinšainākais un visretāk apdzīvotais Itālijas reģions. Tropea pilsētiņa ir viena no nedaudzajām
Kalabrijas „pērlēm“, kas izvietojusies uz klintīm tieši jūras krastā. Pārcelšanās pār Mesīnas jūras šaurumu uz
Sicīliju. Vēlā pēcpusdienā ierašanās Čefalu. Čefalu – Sicīlijas „brīnums“. Izvietojusies ainaviskā vietā Čefalu
apskatei piedāvā Normaņu stila katedrāli, jauku pastaigu viduslaiku ieliņās un pludmali pilsētas nomalē – pilns
komplekts atpūtniekam. Apartamenti Čefalu.
2. diena
Brauciens uz Milaco. Kuģīša ekskursija uz Lipāru (Eola) salām. Lipāru salas ir vulkāniskas izcelsme salu
arhipelāgs, turklāt Stromboli vulkāns, lai arī atrodas izdzišanas stadijā, izrāda nepārtrauktu aktivitāti. Lipāri salas
un arhipelāga galvenās pilsētas apskate. Vulkāno sala – uzkāpšana līdz salas krāterim 300 m augstumā un veselīga
pelde karstajās dūņās vai peldēšanās un sauļošanās jūras krastā. Apartamenti Čefalu.
3. diena
Brauciens uz Palermo. Monreāles katedrāle un kolosteris Palermo pievārtē – izcila arhitektūra, veiksmīgs normaņu
un arābu arhitektūras sajaukums. Palermo – Sicīlijas administratīvais centrs. Kontrastu pilsēta. Te blakus sadzīvo
noplukušas namu fasādes, arābu stila ielu tirgus, krāšņa katedrāle, Sicīlijas parlaments un zīmolu veikali. Pelde
Palermo pludmalē. Viesnīca pie Palermo.
4. diena
Brauciens uz Agridžento. Tempļu ieleja – lielākais grieķu arhitektūras mantojums Itālijā. Turku kāpnes – īpatnējs
baltas klints veidojums jūras piekrastē kāpņveida formā. Atpūta pie jūras sauļojoties, peldoties un kāpelējot pa
Turku kāpnēm. Kaltadžirone – pateicoties tās apkārtnē esošajam izejmateriālam, pilsētiņa pazīstama kā krāsainās
keramikas ražošanas centrs. Ne mazāk interesantas ir monumentālās 142 pakāpienu kāpnes, kas aizved mūs līdz Sv.
Marijas baznīcai. Apartamenti Sicīlijas austrumu piekrastē pie Taorminas.
5. diena
Etna – aktīvākais Eiropas vulkāns, turklāt arī augstākais (nepieciešams siltāks apģērbs). Brauciens ar autobusu līdz
funikulera apakšējai stacijai. Silvestri krāteru apskate pie apakšējās pacēlāju stacijas. Atpakaļceļā kādā Etnas
nogāzes ciematiņā iespējams nogaršot un iegādāties vietējās delikateses - dažādus bišu produktu izstrādājumus,
olīves, pesto, Etnas vīnu. Atgriešanās apartamentos. Brīvs laiks atpūtai pie jūras vai Katānijas apskate. Katānija –
lielākais austrumu piekrastes centrs un 2. lielākā Sicīlijas pilsēta. 1693. gadā to nopostīja Etnas izvirdums, tāpēc
pilsēta atjaunota baroka stilā. Katānijai raksturīgi, ka daudzu ēku un žogu būvniecībā izmantots vulkāniskais iezis
un jūras krastu veido sastingušas lavas klintis. Atgriešanās apartamentos.
6. Diena
Alkantaras upes aiza. Saskaroties ar ūdeni šajā vietā lava izveidojusi brīnišķīgus bazalta klinšu veidojumus. Savoka
– neliels ciematiņš kalnos, kur filmētas slavenās filmas “Krusttēvs” ainas. Taormīna – neapšaubāmi viena no tūristu
iecienītākajām pilsētām Sicīlijā. Viduslaiku ieliņas ar mazām bodītēm un kafejnīcām, grieķu teātris un pasakains
skats uz Etnu un lejā esošo jūru. Brīvais laiks Taorminā. Iespēja arī peldēties un sauļoties kādā no Taorminas
pludmalēm. Atgriešanās apartamentos.
7. diena
Sirakūzas – viena no senās Grieķijas ievērojamākajām pilsētām, kas lepojas ar vairāk kā 2,5 gadu tūkstošu vēsturi.
Mūsdienās Sirakūzas var lepoties ar grieķu un romiešu arhitektūras paliekām, vecpilsētu uz salas, jaukām
vecpilsētas ieliņām, baroka laukumiem un pludmali vecpilsētas nomalē. Ekskursija pa pilsētu un brīvais laiks.
Pārcelšanās pār Mesīnas jūras šaurumu. Brauciens uz Bari. Viesnīca Bari.
8. diena
Transfērs uz lidostu. 8:15 lidojums Bari - Rīga. . ~12:00 atgriešanās Rīgā.

Cenā ietilpst:

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

aviobiļetes Rīga – Bari – Rīga,

šoferis-gids,

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

5 naktis apartamentos (4-vietīgi apartamenti, 2-vietīgas guļamistabas, virtuve, sanitārais mezgls, nav brokastu) – atkarībā
no viesnīcu pieejamības, naktsmītne aparamentos var tikt mainīta pret viesnīcu ar brokastīm,

10 kg rokas bagāža (40x30x20),

datora izvēlēta sēdvieta lidmašīnā,

veselības apdrošināšana ar iekļautiem Covid-19 ārstēšanas izdevumiem.
Papildizdevumi:

ieejas maksa apskates vietās,

nododamā jeb reģistrētā bagāža 20 kg (pēc izvēles) EUR 51 turp-atpakaļ lidojumam (cena var mainīties, un tūrisma firma
neuzņemas atbildību par šīm izmaiņām),

10 kg nododamā rokas bagāža (pēc izvēles) EUR 36 turp-atpakaļ lidojumam (cena var mainīties, un tūrisma firma
neuzņemas atbildību par šīm izmaiņām).
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