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Sicīlija septembra saulē 
2022. gada 18. -25.septembris,  8 dienas,      1179 EUR 

 

Sicīlija -skaistā, saulainā, lielākā sala Vidusjūrā. Ceļotāju sapnis, kur kopā lieliski savijas krāšņā subtropu daba, 

valdzinošā jūra, senā vēsture un apbrīnojamā, daudzveidīgā kultūra. Un kur tad vēl garšīgā virtuve, vīns, 

olīveļļa…  Sicīlija ir pludmaļu paradīze. Sicīlija ir vieta, kur smelties prieku, saelpoties dzidrās jūras gaisu un, 

pats svarīgākais, aizņemties daļu sicīliešu pozitīvās bezrūpības.  Piedzīvo un izbaudi to!!! 

  Ceļojuma laikā mūs gaida:                  

Katānija – otra lielākā Sicīlijas pilsēta, atrodas Etnas vulkāna 

pakājē. Iekļauta UNESCO pasaules vēstures mantojuma sarakstā. 

Uzmanības vērti ir Sv.Agatas katedrāle, romiešu amfiteātris, Vinčenco 

Bellini parks, Katānijas simbols lavas zilonis galvenajā laukumā. Piazza 

Duomos Fountane, zivju un augļu tirgus. Pilsētas centrā lielākā daļa 

celtņu būvētas no melnā vulkāniskā akmens, un par tā dēvētā "melnā 

baroka" spožāko pērli uzskatīts Katedrāles laukums (Piazza del Duomo).  

Sirakūzas – sena pilsēta Sicīlijas DA piekrastē, ko dibināja senie 

grieķi. Savos ziedu laikos tā konkurēja pat ar Atēnām. Slavenā grieķu 

zinātnieka Arhimēda dzimšanas vieta un filozofa Platona dzīvesvieta. 

   Etna - Eiropas lielākais aktīvākais 

vulkāns 3326 m v.j.l., apkārtmērs 140 km. 

Iespēja ar pacēlāju un džipiem nokļūt 

vulkāna virsotnē un ielūkoties krāterī, ja viss būs mierīgi, izjust dabas varenību 

un baudīt Etnas ugunsdzērienu – Fuesco del Etna 

 

Tempļu ieleja pie Agrigento (Valle dei Templi) - nozīmīgākais un vislabāk saglabājies grieķu laika vēstures 

mantojums ārpus Grieķijas 6.-5.gs. p.m.ē. - doriešu stilā celti tempļi. UNESCO sarakstā.  

Taormina. Visgleznainākā un apmeklētākā Sicīlijas pilsētiņa uz 204 m 

augstas klints ar lielisku skatu uz Jonijas jūru tikai 3 km attālumā no 

viesnīcas. 

Monreale  - serpentīns un elpu aizraujoši skati no kalna virsotnes, te 

viena no slavenākajām Sicīlijas katedrālēm, ko 12. gadsimtā uzcēla 

normāņi 

Izgaršosim pastu dažādos veidos, Cannoli , Arančini, Gelato, Granita… 

 

 Un tas nebūt vēl nav viss… 
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Nepieciešamības gadījumā var tikt mainīta apskates objektu secība. 

 
Ceļojuma cenā 1179 EUR ietilpst: 

• AirBaltic lidojums Rīga – Katānija – Rīga (ekonomiskā klase, reģistrētā bagāža 23kg, 8 kg rokas bagāža 
55x40x20cm izmērā)  

• 8 dienu ekskursija pēc programmas ar mikroautobusu (īre, degvielas izmaksas, autostāvvietas, maksas 
ceļi, iebraukšanas maksas) 

• Vieta divvietīgā numurā ar brokastīm, tūrista nodoklis 3* un 4* viesnīcās  

• Apdrošināšana ar Covid19 un ceļojuma atcelšanas risku 

• Ieejas maksa  Monreāle katedrālē, Marsalas vīna degustācija un Taormīnas funikulieris  

• Grupas un auto vadītājas Ineses pakalpojumi  
 
 

 

 Datums Maršruts Apskates objekti Viesnīca 

1. 18.09   

svētdiena   

Rīga –Katānijas 

lidosta – 

viesnīca 

Tikšanās lidostā 5:15, Airbaltic reiss   BT639  7:15, ierodas 
Katānijā  9:45.  
Ar īrēto busiņu dodamies uz Katāniju, pastaigā iepazīsim 
pilsētas skaistākās vietas, pusdienas.   
Pēcpusdienas atpūta viesnīcas baseinā un pludmalē 

Viesnīca 3* 
pie 
Taorminas 

2. 19.09    

pirmdiena  

 Taormina Atpūtas diena 
Pēcpusdienā uzbrauksim ar pacēlāju Taorminā, izbaudīsim 
senās pilsētas skatus un skaistākās vietas, sagaidīsim saulrietu.  

Viesnīca 3* 
pie 
Taorminas 

3. 20.09   

otrdiena   

Etna “Ekspotīcija” uz Etnu –visi uzbraucam  Etnā līdz stāvlaukumam,   
pēc pilnās programmas - brauc augstāk ar pacēlājiem un 
džipiem (par naudu) vai  pēc nepilnās programmas  - pastaigas 
ap P (ir skaistas takas)  
Medus, vīna, garšvielu un olīveļļas degustācija ģimenes 
saimniecībā 

Viesnīca 3* 
pie 
Taorminas 

4. 21.09   

trešdiena   

Taormina- 

Čefalo - Palermo 

- Monreale   

Kafijas pauze Čefalu – pilsētā, kura ietilpst klubā „Pašas 
skaistākās Itālijas mazpilsētas” 
Iepazīsim Palermo ar Hop on Hop off  busu 
Monreale burvīgā katedrāle un vakariņas vietējā krodziņā 

Viesnīca 3* 
Monreale 

5. 22.09    

ceturtdiena 

Monreale  - 

Erīče  -  Trapani  

sāls muzejs - 

Marsala 

Kafijas pauze ar skatiem senajā  Erīče   
Pusdienas zivju krodziņā Trapani 
Sāls muzejs Trapani, sāls ceļš uz Marsalu 
Pa ceļam jūras peldes  Spiaggia San Teodoro 

Viesnīca 3* 
pie 
Marsalas 

6. 23.09 

piektdiena    

Marsala - Turku 

kāpnes - 

Agrigento – 

Pozallo 

Sāksim rītu ar Marsalas vīna degustāciju 
Turku kāpnes – viena no skaistākajām Sicīlijas pludmalēm 
Tempļu ieleja Agrigento 
Pusdienas piejūras krodziņā un peldes jūrā 

Viesnīca 4* 
pie Pozallo 

7. 24.09   

sestdiena    

Pozallo   -  

Sirakūzas - 

Katānija 

Rīta peldes pie Pozallo 2-3 st. 
Iepazīsim Sirakūzas, ja jūra mierīga – izbrauksim ar kuģīti jūras 
pastaigā 
Atvadu vakariņas 

Viesnīca 3* 
pie 
Katānijas  

8. 25.09 

svētdiena    

Viesnīca - 

lidosta  

Reiss  Katānija - Rīga  10:35 , ielido Rīgā  14:55  
Arrivederci, Sicilia!  
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Iespējamie papildizdevumi: (minētas 2021 g. vasaras cenas) 

• Ēšanas izdevumi  (pusdienas vai vakariņas no 15 eiro) 

• Laivu izbrauciens Sirakūzās 10-12 EUR 

• Etna – pacēlājs+Etnas gids+džips līdz krāterim – 65 EUR 

• Tempļu ieleja Agridžento  12 EUR (kurš vēlēsies iet iekšā) 

• Sāls muzejs (Museo delle Saline) Trapani 5 EUR 

• HOP ON buss Palermo 20 EUR 
 
Mūsu prasība – ceļotājam ir derīgs Covid19 vakcinācijas sertifikāts! 

Pārdodot braucienu 1 personai par norādīto cenu, Italis Geotour nevar garantēt, ka pieteiksies vēl 

kāds dzīvošanai 2-vietīgā numurā. Gadījumā, ja otrs cilvēks nepiesakās, personai ir jāpiemaksā par dzīvošanu 

vienvietīgā numurā vai jāpiekrīt mūsu piedāvātājam izvietošanas variantam. 

 

Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai ceļojuma cenā ir pieļaujami LR normatīvo aktu 
ietvaros  nodokļu un nodevu izmaiņu gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no 

pakalpojumu sniedzēja. 
 

Ieteicams sakārtot bezmaksas EVAK karti un ņemt līdzi ( https://www.vmnvd.gov.lv/lv/evak-karte) 

 
KLIENTS tiek fiksēts CEĻOJUMAM, kad ir iepazinies ar Līgumu, parakstījis to un veicis avansa iemaksu 

120 EUR apmērā skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu. 

 

 

Pieteikties šeit: http://ej.uz/Italisbraucieni 

 

Vai pa e-pastu: info@italigeotour.com 

Vai pa tel. Tālis 29132099 Inese  29470749 

 
Ceļojums tiks organizēts atbilstoši tiem sanitāri epidemioloģiskajiem norādījumiem, kas būs spēkā uz brauciena 

sākumu (atbilstoši katras valsts noteikumiem). Līdzi nepieciešams ņemt sejas masku un roku dezinfekcijas 
līdzekli.  

Gadījumā, ja Covid-19 izplatības dēļ plānotais ceļojums nebūs iespējams no “SIA Italis Geotour” neatkarīgu 
iemeslu dēļ,  klientu iemaksātā nauda tiks pārcelta uz laiku, kad ceļojums būs iespējams vai uz jebkuru citu SIA 

“Italis Geotour” piedāvāto ceļojumu! 
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