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Toskānas saule 

 
     

9.augusts – 13. augusts 

 
Toskāna, viens no skaistākajiem Itālijas reģioniem, ainavas, kas redzētas pastkartēs un 

neskaitāmās renesanses gleznās.  Vieta, kas radīta romantikai un nesteidzīgai dzīves baudīšanai. 
Toskāna, tās ir klasiskās, paugurainās ainavas ar cipresēm un vecām zemnieku mājām, tās ir 
mazas un lielākas mākslas pilsētas, kuras no citām lielajām Itālijas pilsētām atšķiras ar īpašu 

atmosfēru. Protams tie ir slavenie Toskānas vīni, baltās un melnās trifeles, bifšteks Florenciešu 
gaumē, saldie Cantučči cepumi,  un mode, kas raugās no daudzām vitrīnām. Tāpēc brauksim, 

baudīsim- lēnām , nesteidzoties, arī tie, kas šeit reiz jau bijuši! 
 
 

      
 

Ievērībai! 

 

- Ceļojums pa mazpilsētām un tuvāk dabai; 

 

- Iekļautas vairākas degustācijas; 

 

- Vietējais gids un grupas vadītājs, abi pieredzējuši un 

latviešu valodā runājoši; 

 

- 1 nakts ciematā un 3 naktis kūrortā. 

 

 

 

 
 
 
 

1. DIENA, PIRMDIENA, 09.08. RĪGA – PIZA - ČERTALDO 

      Ceļš uz Toskānu                                                          
             

 

                                                                                               
 -/P/- 

05:30 tikšanas Rīgas lidostā, 07:30 lidojums Rīga – Piza, pēc ielidošanas dosimies uz 

Pizu, kur apmeklēsim ,,Brīnumu lauka’’ balto ansambli. Arkādēm, kolonnām un 

,,aklajām” arkām rotāto katedrāli un baptistēriju. 130 metrus garo, baltā marmora 
kapsētu un populārāko šķībo celtni pasaulē Pizas torni. Brauciens pa Toskānas 
līkumotajiem ceļiem uz Čertaldo pusi, kur dosimies uz pusdienām un vīna  
degustāciju. Iekārtošanās  viesnīcā. Vakarpusē ar funikulieri pacelsimies uz Certaldo 
Alto. Tieši šeit, centrālajā baznīcā, apglabāts Dekamerona autors Bokačio. Netālu 

esošajā vīna bārā, baudot vīnu un izgaršojot tikai šai pusē darināto sarkano sīpolu 
ievārījumu, klausīsimies Dekamerona lasījumā.  

Nakts viesnīcā Toskānā. Dienā~ 40 km.    
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 05:30 tikšanās Rīgas lidostā, 07:30  Rīga ___ 09:20  Piza, AirBaltic   2h 50min  
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2. DIENA, OTRDIENA, 10.08. ČERTALDO - SAN GIMIGNANO – PANZANO – LIDO DI KAMAIORE 

Toskānas mazpilsētas 

                                                                                          
 B/P/- 

Šodien brauksim pa gleznainiem Kjanti vīna ceļiem, kas mūs vedīs gar 

vīnogulāju apstādītiem pakalniem. Rīta pusē ceļš mūs aizvedīs uz San 
Gimignano pilsētiņu, kas radusies no etrusku ciematiņa, un pateicoties 
saviem torņiem, nereti tiek dēvēta par Itālijas Manhetenu. Šeit noteikti 
jānogaršo izslavētais Dondoli saldējums, kurš ticis vairākkārt atzīts par 
pasaulē labāko. Vēlāk dosimies uz nelielo Panzano pilsētiņu, pie 
dzīvespriecīgā miesnieka Dario, kurš ir īsts sava aroda meistars. Viņa dzimta 
jau vairākās paaudzēs audzē un tirgojas ar Toskānas īpašajām šķirnes 

Chianina govīm un Cinta Sinese cūkām. Šeit ieturēsim bagātīgas pusdienas. 
Pēc pusdienām neliela pietura Greves pilsētiņā, kur vecpilsētā atrodas viens 
no vecākajiem un interesantākajiem miesnieku veikaliem Toskānā. Brauciens 
līdz viesnīcai Lido Di Kamaiore. Toskānas rivjēra, piejūras kūrorts, kur 
kilometriem tālu stiepjas dzeltena smilšu pludmale un tik siltā Tirēnu- 
Ligūrijas jūra. Toskānas pludmalēs ir viss nepieciešamais relaksējošai atpūtai, 
brīnišķīga kombinācija, lai apvienotu dabas skaistumu un labu servisu. Gar 

pludmales joslu stiepjas promenāde, kur atrodami daudzi veikali, bāri un restorāni. Šajās dienās  varēsim baudīt 

sauli un jūras peldes, kā arī izgaršot svaigas jūras veltes kūrorta krodziņos.   

Nakts viesnīcā Lido di Kamaiorē. Dienā~ 200 km.    

 

3. DIENA, TREŠDIENA, 11.08. LIDO DI KAMAIORE–KARRĀRA–KOLONATA–LIDO DI KAMAIORE 

Marmora pasaule 
                       

                                        B/P/- 

Pēc brokastīm ceļosim uz Apuanas Alpiem, kur Karrāras akmens lauztuvēs kādreiz 
Mikelandželo atlasīja materiālu saviem ģeniālajiem darbiem. Ielūkosimies mazajos 
kalnu ciematiņos, kur neskaitāmās darbnīcās top izcili mākslas darbi un seno 
mākslinieku darbu kopijas no baltā marmora. Vēlāk sēdīsimies džipos un dosimies 
augšup kalnos pa stāviem serpentīniem, šeit redzēsim kā notiek milzu marmora 
bluķu griešana un transportēšana milzīgās mašīnās pa kalnu ceļiem. Vēlāk dosimies 

uz Kolonatu,  lai izbaudītu vēl vienu šīs puses dārgumu un delikatesi – Lardo di 

Colonnata – marmora vannās izturētu cūkas speķi, kas jau izsenis ir bijis viens no 
galvenajiem kalnraču ēdieniem. Šeit viss pilnīgi dabīgs – marmors, cūkas speķis un 
garšvielas. Šeit ieturēsim arī pusdienas. Pēcpusdienā atgriešanās kūrortā, saule un 
jūras peldes, brīvais vakars.  

Nakts viesnīcā Lido di Kamaiorē. Dienā~ 120 km.    
 

 
 
 

 

4. DIENA,  CETURTDIENA, 12.08. LIDO DI KAMAIORE – ČINKVE TERRE – LIDO DI KAMAIORE 

Ligūrijas jūras skaistums    
                                 

                                     B/-/- 

Brokastis viesnīcā. Brauciens uz La Speciju, kur kāpsim kuģītī, lai dotos brīnišķīgā 
braucienā uz Činkve Terres nacionālo parku .Tie ir pieci burvīgi zvejnieku un 
vīndaru ciematiņi, kas kā bezdelīgu ligzdas pielipušas jūras krastā pie klintīm. 
Braucot ar kuģīti baudīsim sauli, jūru un pasteļkrāsu ciematiņu ainavu, virs kuriem 

terasveidā izstādīti citruskoki un vīnogulāju lauki. Pabūsim jaukajā Vernazzas 
ciematiņā, bet Moterosso al Mare būs iespēja nopeldēties un nogaršot svaigas 
jūras veltes. Pēcpusdienā atgriežoties La Specijā, vēl piestāsim un apskatīsim 
Portovenere, kur noteikti jānogaršo svaigais pesto!  
Nakts viesnīcā Lido di Kamaiorē. Dienā~ 150 km.    
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5. DIENA, PIEKTDIENA, 13.08. LIDO DI KAMAIORE – PIZA - RĪGA 

                      Ceļš mājup 

                                      
                                                                     B/-/- 

No rīta brauciens uz Pizas lidostu, lidojums uz Rīgu, ap 13:55 ierašanās Rīgā.  

Dienā~ 35 km.    
 

 
 
 
 

 
Cena 1190 eiro 

 
Ceļojuma cenā ietilpst:  

 

• + lidojums Rīga – Piza – Rīga 
• + dzīvošana 3* un 4* viesnīcās divvietīgā numurā 
• + 4 brokastis un 3 pusdienas 
• + transports ceļojuma laikā 
• + ieejas biļetes Pizas katedrālē un Pizas tornī 
• + Vīna degustācija ar pusdienām 

• + Vīns ar uzkodām 
• + Pusdienas pie miesnieka 
• + Izbrauciens ar kuģi gar Činkve Terre 
• + standarta ceļojuma apdrošināšana 
• + laviešu valodā runājošs vietējais gids un grupas 

vadītājs 

• + dzeramnaudas vietējiem gidiem un šoferiem 
•  

Ceļojuma cenā neietilpst: 

 

• - programmā neminētu pasākumu un objektu  
• apmeklēšanas izmaksas 
• - ieejas biļetes apskates objektos, kas nav  
• iekļauti programmā 
• - neminētās ēdienreizes 
•  

 

 

 

Ja vēlaties dzīvot vienvietīgā numurā, piemaksa – 194 eiro. 

 
Piesakoties ceļojumam, vieta grupā tiks rezervēta pēc 400 eiro maksājuma. 
Gala maksājums 790 eiro, 40 dienas pirms izlidošanas (30.06.2021.) 

 
Atsakoties no ceļojuma līdz 40 dienām (30.06.2021.) pirms izlidošanas, tiek ieturēti 400 eiro. 
Atsakoties no ceļojuma mazāk kā 40 dienas pirms izlidošanas, tiek zaudēta pilna summa. 
 
 

* Ekskursiju kārtība var mainīties dēļ laikapstākļiem vai grupas vadītāja ieteikumiem. 

 
* Ja kādu objektu nav iespējams apmeklēt, tas tiks aizvietots ar citu līdzvērtīgu. 

 
 

 10:05  Piza ___ 13:55  Rīga, AirBaltic   2h 50min 

  


