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                     Visi ceļi ved uz Romu 
 

           612 EUR 
             2022.gada 23.-27.marts 

Iespēja izbaudīt Romu par 100 % labā kompānijā.  

Iepazīsim fantastiskos arhitektūras un kultūras brīnumus. 

 Ceļojuma laikā jūs gaida:  

Roma. ‘’Civilizācijas šūpulis’’, ’’pilsēta ar tūkstoš sejām’’, 

‘’pasaules galvaspilsēta,’’ tā teica par Romu jau 2000 gadus 

atpakaļ.  Romas vecpilsētā atrodas 55 UNESCO kultūras 

saraksta objekti. Tu baudīsi īstu muzeju zem klajām debesīm. 

Impērijas varenība joprojām jaušama Romā, tāpat kā 

Renesanses laikmetā celtās ēkas, piešķir Romai īpašu šarmu. 

Roma - viena no krāšņākajām Eiropas pilsētām ar romantisku 

vecpilsētu, kuru izdaiļo arhitektūras šedevri, smeldzīgā Tibras 

upes melodija, vilinoši krodziņi un rosīgā dzīve.              

Itāļu nacionālās un daudzveidīgās virtuves baudīšana. Un 

cik gards ir gelato- itāļu saldējums! 

         Panteons, Navona laukums, Spāņu kāpnes, Kolizejs, 

Parlaments, Trevi strūklaka un daudzas citas vietas ko redzēt 

un baudīt. 

     Vatikāns – valsts valstī. Pāvesta rezidence, katoļu 

pasaules centrs. Slaveno mākslinieku šedevri Vatikāna 

muzejos, vēsturiskie artefakti.  Siksta kapella  ir tik plaši 

atpazīstama, jo tiek uzskatīta, ka viena no izcilākajiem mākslas 

šedevriem  cilvēces vēsturē. Mikelandželo freskas atstāj 

neaizmirstamu iespaidu. 

Aizraujoši skati un sajūtas no Sv.Pētera katedrāles kupola 

katram spilgti paliks atmiņā.                                       

 

Un tas vēl nav viss… 
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Visi ceļi ved uz Romu 

 

Nepieciešamības gadījumā var tikt mainīta apskates objektu secība 

 
Cenā ietilpst: 

• Aviobiļete Rīga-Roma-Rīga; 

• Nododamā bagāža līdz 20 kg, rokas bagāža līdz 8 kg; 

• Apdrošināšana, ieskaitot Covid-19 riskus; 

• Transfērs lidosta – Roma- lidosta; 

• Pavadošā grupas vadītāja pakalpojumi; 

• Nakšņošana 3* viesnīcā ar brokastīm 
 
 

Papildizdevumi: 

• Pusdienas un vakariņas  
• Ieejas biļetes visos programmā paredzētajos objektos (tiks precizētas)  
• Pilsētas nodeva, ko apmaksā viesnīcā reģistrējoties katrs individuāli – 4 EUR nakts par 

numuru 

 

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 
 

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. 

  
Pieteikšanās braucienam:   
Tālis 29132099   

Lidija 26497573                 info@italisgeotour.com  

Elektroniski:                          https://ej.uz/Italisbraucieni 
 
 

23.03.2022. Tikšanās lidostā 05:30. Izlidošana plkst. 07:40. Ielidošana Fumičino lidostā plkst. 09:45 
Transfērs līdz Romai, iekārtošanās viesnīcā. 
Iepazīsimies ar klasisko Romu: Spāņu kāpnes, Venēcijas laukums, Navona laukums, 
Trevi strūklaka un Panteons. 

Viesnīca Romā 3* 

24.03.2022. Reliģiskā Roma.  Pavēsta rezidente - Vatikāns un tā muzeji. Pēc apmeklētāju skaita 
piektie apmeklētākie muzeji pasaulē. Sv.Pētera katedrāle un neaizmirstami skati no tās 
kupola. Enģeļu cietoksnis un tilts. 

Viesnīca Romā 3* 

25.03.2022. Antīkā Roma. Kolizejs – vislielākais amfiteātris pasaulē, Forums. Kapitolija pakalns, 
viens no Romas septiņiem pakalniem - Romas sirds, vieta, kur sākusies šī mūžīgi jaunā 
pilsēta. Kapitolija laukums ar iespaidīgām skulptūrām. 

Viesnīca Romā 3* 

26.03.2022. Campfo de Fiori tirgus. Trastevere- īsti itāliska Romas dala. Del Popolo laukums ar savu 
neierastu plānojumu. Baudīsim  Vivaldi ‘’ Četri gadalaiki’’ koncertu St.Agnese in Agone 
baznīcā. 

Viesnīca Romā 3* 

27.03.2022. Brīvais laiks Romas baudīšanai un atpūtai vai arī pēc vienošanās pastaiga kopā. 
Transfērs  līdz lidostai plkst.15:30, izlidošana plkst. 18:15. Ierašanās Rīgā plkst. 22:15 

Katram savās 
mājās 
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