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Uz Toskānu - skaistāko Itālijas reģionu 
2022. gada 4.-11.aprīlis, 1215 EUR 

Vai esi lasījis grāmatas un skatījies filmas par Toskānu un sen gribējis to baudīt savām acīm?  

Brauc līdzi! Izbaudīt pavasari Toskānā  - kas var būt labāks par šo?!  Viss ziedos, gaiss smaržīgs, vīns garšīgs, saule 

silda kā Latvijas vasarā! Izbrauksim mazus lauku ceļus un romantiskas pilsētiņas, nakšņosim gan pilsētās, gan lauku 

vidē, peldēsimies siltajos avotos, baudīsim vietējos vīnus un delikateses.  

Ceļojuma laikā jūs gaida:     Iespēja ceļot mazā grupā – 8 ceļabiedri 

5 UNESCO Pasaules mantojuma vietas . Tas ir daudz vienam reģionam! 

•      Pizas “brīnumu laukums” – ar tās romānikas un gotikas mākslas 

dārgumiem, pieturvieta tiem, kas vēlas apceļot 

Toskānas mākslas pilsētas 

 

• Sandžiminjano  -  ar 13 augstiem torņiem un 
šaurām ieliņām — neliels dārgakmens, kas 
neskartu saglabā viduslaiku atmosfēru 

 

 

• Val d'Orcia ieleja:  tai raksturīgas līkumainas nogāzes, 

kurās ir cipreses un vīna dārzi, ideāla vieta, kur 

iegremdēties skaistumā 

 

• Toskānas reģionam raksturīgie vīni.  

“Cin-cin!” — tā visdižākie vīndari un elegantākie dzīves baudītāji — 

itālieši — novēl cits citam un paši sev katrreiz, kad bauda garda vermuta, 

smalka vīna vai ugunīgas grapas glāzi. Tas ir itāliešu «Priekā!», «Prozit!», 

utt. Vārdu sakot, nacionālais tosts. 

 

• Gardēžu iemīļoti produkti, lauku delikateses, izcila olīveļļa un tieši 

Toskānas reģionam raksturīgie vīni. Kjanti,  Brunello di Montalcino… Vin 

Santo deserta vīns un  svaigi cepti cantucci mandeļu cepumi.  Gatavosim 

sev pusdienas itāļu pavāres vadībā, izzināsim vīna tapšanas procesu 

degustācijās vietējos vīna pagrabos, degustēsim slavenos pekorino un 

rikotas sierus pie zemniekiem, ēdīsim, baudīsim…. mamma mia che bello! 

( ak, cik jauki!)   un tas vēl nav viss….. 

Dzīve ir skaista!  La vita è bella! 
 

 

http://www.celojumi-uz.lv/
http://www.italia.it/en/travel-ideas/unesco-world-heritage-sites/san-gimignano.html
http://www.italia.it/en/travel-ideas/unesco-world-heritage-sites/val-dorcia.html
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Uz Toskānu - skaistāko Itālijas reģionu 

 Datums Maršruts Apskates objekti Naktsmītne 

1. 4.04 
pirmdiena 

 

Piza -Bagni di Lucca – 
Lucca  
 
Uz Toskānas kalniem 
Garfagnana 
 

Izlidošana no Rīgas Lidostas, Airbaltic BT647 7:30,  
tikšanās lidostā ap 5:30.  Ielido Pizas lidostā 9:20  
Pizas brīnumu laukums (UNESCO)  
Pusdienas restorānā Bagni di Lucca 
Skats uz Ponte della Maddalena, ko dēvē par Ponte di Diavolo   
Izbaudīsim fantastisko Villa Reale di Marlia parku, kas saistās ar 
Napoleona māsu un Salvadora Dalī vārdu   

Viesnīca 
Lucca 4* 
 

2. 5.04 
otrdiena 

 

Lucca - Collonata - 
Viareggio - Lucca  
 
Uz Toskānas kalniem 
Garfagnana 
 

Colonnata  
Lardo di Colonnata (sālītas gaļas) degustācija  
Marmora raktuves jau no Mikelandželo laika, ekskursija ar džipu  
Pastaiga Tirēnu jūras kūrortpilsētā Viareggio, pusdienas  
izstaigāsim Lucca vēsturisko centru, iepazīsim Domu 

Viesnīca 
Lucca 4* 
 

3. 6.04 
trešdiena 

 
 

Lucca - Vinci – Certaldo 
-San Giminjano 
 
Pie Leonardo da Vinči  

Vinci pilsētiņa un Leonardo da Vinči muzejs  
Anchiano, Leonardo dzimtās mājas  
vīna degustācija netālu no Vinchi 
Certaldo, pacēlājs uz seno Certaldo Alto, Bokačo dzīves, darba un 
atdusas vieta  
San Giminjano(UNESCO)  – pirmā iepazīšanās ar torņu pilsētu, 
“Itālijas Manhetenu”  

Viesnīca San 
Giminjano 
vīna dārzos 

4. 7.04 
ceturtdiena 

San Giminjano- 
Volterra- Cecina- San 
Giminjano 
 
San Giminjano safrāna 
smaržā 

Rīta tirdziņš un pastaiga San Giminjano   
Seno etrusku (2000 p.m.ē) būvēta pilsēta Volterra -alabastra 
meistaru pilsēta, Senais romiešu Amfiteātris   
Tirēnu Jūra, Baratti līcis   
Vakariņas zivju restorānā 
 

Viesnīca San 
Giminjano 
vīna dārzos 

5. 8.04 
piektdiena 

San Giminjano 
Monteriggioni- Siena- 
Montepulciano – 

Sankviriko 

 
Skaistākā ieleja ar 
nosaukumu Val d'Orcia 

Toskānas pērle Monteriggioni. Pastaiga pa viduslaiku mūriem  
Siena, burvīga viduslaiku vecpilsēta, Doms un Piaza del Campo  
 Diena Val d'Orcia (UNESCO) ielejā- 
Montepulciano, ko sauc par Toskānas vīnu galvaspilsētu 
Viesosimies sierotavā, baudīsim sieru un vīnu degustāciju 
Ja vēl spēsim -pa ceļam iespējama Pienza saulrietā (UNESCO) 

 Viesnīca 

Sankviriko 
3* 

 

6. 9.04 
sestdiena 

Sankviriko  -
Montalcino- Pitigliano - 
Sovana   
 
Kulinārija Toskānā 

Kulinārijas klase un pusdienas lauku mājā pie Montalcino  
Ciemos pie “Baltā vaļa” Bagni di San Filippo, iespējama pelde 
Pitigliano, pilsēta tufa klintīs un vīns tufa alās. Garšosim Sfratto 
Iesim pārgājienos pa tufā izcirstajām takām 
Sovana -lai arī tikai naktsmieram, bet pati ir kā dārgums 

Viesnīca 3* 
Sovana 

 
 

7. 10.04 
svētdiena 

Sovana  - Saturnia - 
Livorno  - Piza 
 
Atpūta termālos 
ūdeņos 

Saturnia  
Apbrīnosim dabas veidotos peldbaseinus pie dzirnavām 
Peldes Saturnia termālajos baseinos  
Lielveikals Grosetto, pusdienu pauze 
Atvadu vakariņas Livorno 

Viesnīca 
3*Piza   

8. 11.04 
pirmdiena 

Piza 
 
Laiks mājup…  

7:30 izbraucam no viesnīcas uz Pizas  lidostu 
Airbaltic reiss  BT648, izlidošana 10:05, ielidošana Rīgas lidostā 13:55 

 

Nepieciešamības gadījumā var tikt mainīta apskates objektu secība 

 

http://www.celojumi-uz.lv/
https://goo.gl/maps/3XYDGvKiaZCV4wSy5


 

Cenā pieaugušajam braucējam 1215 EUR ietilpst gandrīz viss:  
➢Lidmašīnas biļetes turp atpakaļ ar 1 nododamo 23 kg bagāžu un 1 rokas bagāžu 

➢ naktsmītnes 3* , 4* viesnīcās un lauku villā divvietīgos numuros ar brokastīm 

➢ veselības apdrošināšanas polise ar COVID19 risku  

➢8 dienu ekskursija ar mikroautobusu Toskānā, visi transporta un ceļu izdevumi 

➢ Grupas un auto vadītāja Inese no Latvijas 

➢ieejas maksas  programmā minētajos objektos – muzejos, baznīcās, dārzos, džipu ekskursija, pacēlājs, 

 termālais baseins 

➢ vīna, siera un Lardo* degustācijas 

 

 Cenā nav iekļauti personīgie tēriņi ēdienreizēm (izņemot brokastis), pusdienas vietējā restorānā no 15- 25 EUR,  
 kulinārā klase ar pusdienām (ap 50 EUR) 
 

Brauciena laikā par papildus maksu var tikt piedāvāti vēl citi objekti vai maltītes 

 

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  29132099 

 

 

*Lardo di Colonnata - cūkas speķis, tiek nogatavināts īpašos marmora traukos, kuros tas tiek guldīts kārtu kārtām kopā ar aromātisku 

garšvielu maisījumu un kur tas aizvada vismaz sešus mēnešus. Turklāt Kolonnatas ciemats atrodas 550 metrus virs jūras līmeņa, tāpēc šeit 

esošais mikroklimats ir ideāls ilgstošam lardo nogatavināšanas procesam. Kopš 2004. gada Lardo di Colonnata ir iekļauts nemateriālā kultūras 

mantojuma sarakstā. 

 

http://ej.uz/Italisbraucieni
mailto:info@italigeotour.com

