Vilinošā Sardīnija
4.-11.06.2022 8 dienas 1145 EUR
Sardīnija ir pavisam neskarta, skaista un dabiska paradīze jebkuram interesentam, pie tam ar ļoti senu vēsturi.
Sala savu nosaukumu esot ieguvusi no tautas sardi, kas izsenis dzīvo šai salā un runā savā sardu valodā.
Sardīnijā ir daudz drupu -Nuragi civilizācijas laikmeta ( 1800 – 500 g. p.m.ē) ēku un torņu paliekas izkaisītas it visur.
Salā ir arī romiešu villas un viduslaiku cietokšņi, ir divreiz vairāk aitu kā iedzīvotāju, savas korķozolu birzis un
flamingo bari.
Vidējā gaisa temperatūra jūnijā +220, minimālā naktī +150. Ūdens temperatūra +210.
Jūnijs ir aprikožu un ķiršu mēnesis.
Ceļojumā Jūs gaida:
Brauciens apkārt Sardīnijas salai, izpētot skaistākās vietas un peldoties
skaistākajās pludmalēs. Sardīnijā koncentrēti 25% Itālijas pludmaļu – būs
no kā izvēlēties!
Pludmali Spiaggia La Pelosa uzskata par vienu no skaistākajām salā – būs
jāpārliecinās! Un tā nebūs vienīgā…

Ziloņi mēdz būt arī no akmens –
paskatīsimies!
Ekskluzīvais Smaragda krasts ar pludmalēm un dārgiem butikiem.
Baudīsim vietējo vīnu degustāciju.
Paciemosimies romantiskās mazās
pilsētiņās: Kastelsardo, Sedini, Algēro,
Bosa, Barisardo, Cala Gonone.
Sagaidīsim saulrietu pie jūras.
Dosimies laivu braucienā aplūkot
Neptūna alu.

Brīnīsimies par nuragu atstāto kompleksu pie Barumini.
2. tūkstošgades beigās pirms mūsu ēras bronzas
laikmetā Sardīnijas salā izveidojās īpaša veida aizsardzības
struktūra, kas pazīstama kā nuraghi (kurai nekur citur pasaulē
nav līdzīgas)
Dzīvosim īstā atjaunotā viduslaiku pilī.
Un tas vēl nav viss…

Sardīnijā būs iespēja baudīt:
Culurgiones - nacionālais sardu ēdiens. Sastāvs – pastas mīkla, malts kartupelītis, piparmētra, aitas siers
un pa virsu var būt dažādas mērcītes: gaļas, garneļu, tomātu.
Insalata di polpo (astoņkāja salātiņi) ir viens no maniem vismīļākajiem ēdieniem, jo astoņkājim vispār
nav zivs garšas. Un Sardīnijas jūrā ķertie astoņkāji tiek uzskatīti par labākajiem kvalitātes ziņā.

Malloreddus ir sardu zemnieku ēdiens. Tā ir pasta ar gaļas mērcīti.
Fregola con frutti di mare e zafferano ir nacionālais sardu ēdiens. Tā ir
smalkas formas pastiņa ar jūras veltēm un safrānu. Ļoti garšīga. Var arī
paņemt Fregola con arselle (mazās saldenās mīdijas) vai vienkārši
Fregola al pecorino (ar aitas sieru).
Seada ir sardu saldais ēdiens. Pastas mīkla ir apcepta, iekšā ir riccota vai
aitas siera pildījums un pa virsu uzliets medus.
Porcetto arrosto (mazā piena cūciņa). Šo cūciņu grillē savdabīgā veidā apmēram 4 stundas blakus uguns
liesmai, līdz tā sanāk no ārpuses kraukšķīga un no iekšpuses mutē kūstoša. Restorānos to parasti
nepiedāvā, un pat ja piedāvā, ziniet, ka tā nebūs gatavota autentiskā veidā. Vislabāko piena cūciņu
dabūsiet kādā no agrotūrisma objektiem.
Zuppa Gallurese ir tipisks Ziemeļsardīnijas ēdiens, kaut kas līdzīgs
lazanjai.
L’agnello con i carciofi (jērs ar artišokiem) arī ir sardu nacionālais
ēdiens, kas nevienu neatstāj vienaldzīgu. Gaļa ir sagatavota tā, ka nevar
just aitas piegaršu.
Sardīnijas tipiskais vielmaiņas uzlabotājs pēc vakariņām ir nevis
Limoncello, kā tas ir visā Itālijā, bet gan digestivo Mirto. Jums ikvienā
restorānā pēc vakariņām prasīs, ko jūs gribiet– Mirto, Limoncello, Grappa?! Izvēlieties Mirto, jo nekur
citur to neatradīsiet.
Kad ejiet pasēdēt un izbaudīt aperetivo - uz apkārtējiem galdiņiem redzēsiet
glāzes ar oranžu dzērienu. Tas ir Itāļu iemīļotākais dzēriens “Aperol Spritz”, kas
sastāv no Prossecco, Aperola, daudz ledus, apelsīna un nedaudz Sprite vai
gāzētā ūdens.

Brauciena cenā 1145 EUR ietilpst:
➢ lidojums Rīga – Olbia – Rīga, iekļauta 23 kg bagāža un rokas bagāža 8kg. Ja ir vēlēšanās – varam
pasūtīt siltas pusdienas par grupas cenām.
➢ Mikroautobusa īre, degvielas un stāvlaukumu izmaksas
➢ Nakšņošana 4* viesnīcās ar brokastīm
➢ Personīgais šoferītis un grupas vadītāja Inese vienā personā
➢ vīna degustācija ar uzkodām
➢ ieejas biļetes Barumini kompleksā
Papildus iespējamie izdevumi:
•
•
•
•

Pusdienas un vakariņas
laivu brauciens uz Grotta del Bue Marino (10 laiva+4 ala)
laivu brauciens uz Neptūna grotu (ap 25 EUR)
Apdrošināšana ar Covid un ceļojuma atcelšanas risku

Pieteikšanās: Inese Jaunzeme mob. 29470749 , Tālis Jaunzemis mob. 29132099
piesakies šeit: https://goo.gl/forms/cF8fh4CNXYzpkDA13

Vilinošā Sardīnija
4.-11.06.2022 8 dienas 1145 EUR
Paredzamais dienu plānojums:
4.06 sestdiena

5.06 svētdiena

6.06 pirmdiena

7.06 otrdiena

8.06 trešdiena

9.06 ceturtdiena

10.06 piektdiena

11.06 sestdiena

Airbaltic reiss Rīga – Olbia, tiksimies lidostā 13:25,
reiss no Rīgas 15:25, ielido 17:45
Iegūsim busiņu un dosimies (ap 1st 30 min) uz
viesnīcu
Izbrauciens uz Costa Smeralda - pludmales un kalni,
vīna degustācija. Izbaudīsim 2-3 stundu atpūtu pie
jūras
Nuragu atstātie brīnumi, apskatīsim ļoti īpašu ostas
pilsētiņu Kastelsardo, uzkāpsim viduslaiku cietoksnī,
peldēsimies Spiaggia La Pelosa, ļausim elpai
aizrauties no skatiem Belvedere Foradada Capo
Caccia klintī un sagaidīsim tur saulrietu
https://goo.gl/maps/CM6EvfUFqy3UtK7f7
Ja jūra lutinās – dosimies laivu braucienā uz
Neptūna grotu, kas atrodas tieši zem Capo Caccia.
Ja nelutinās – kāpsim kājām 680 pakāpienus un
tomēr to skatīsim. Grota pārsteigs mūs ar plašumu
un stalaktītu daudzveidību. Jūras peldes.
Vakarā iespējams padegustēsim omārus, ar ko
slavena Algēro piekraste.
Rīta pelde jūrā, dodamies pa skaisto piejūras ceļu
Costa dei Grifoni uz Bosu, kas šķiet izveidota no
krāsainiem klucīšiem, kafijas /picas pauze, ja būs
vēlēšanās -vizīte destilācijas darbnīcā, Izpētīsim sāls
lagūnas un peldēsimies jau citās pludmalēs
https://goo.gl/maps/AcdqMaH5Py7med1HA
Dodamies iepazīt lielāko salas seno monumentu Su
Nuraxi di Barumini(UNESCO)
Pārbrauciens uz salas A krastu, Oliastras reģions ir
slavens ar izcilu sieru un brīnišķīgām pludmalēm. Te
aug garšīgākie ķirši un arbūzi. Baudīsim to
Barisardo!
Dienas noslēgumā vīna degustācija, uzzināsim vīna
darīšanas noslēpumus, baudīsim uzkodas
https://goo.gl/maps/ggvPem5nYvJep6ca6
Atpūtas diena pie jūras Cala Gonone ostas pilsētiņā,
varēs iepirkt suvenīrus, pekorīno sieru siera veikalā.
Pēc vēlēšanās varēs doties laivu braucienā uz
Grotta del Bue Marino vai uzkāpt kādā skatu
laukumā kalnos
Dodamies lidostas virzienā, atpūta La Cinta
pludmalē 1-2 stundas, pusdienas agroturismo mājas
restorānā,
Lidostā jāierodas ap 16:00, reiss Olbija - Rīga 18:25,
ielido Rīgā 22:35

Viesnīca 4* Oristano

Viesnīca 4* Oristano

Viesnīca 4* jūras
krastā Algēro

Viesnīca 4* jūras
krastā Algēro

Viesnīca 4* Oristano

Viesnīca 4* Dorgali

Viesnīca 4* Dorgali

