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Amalfi piekraste, Neapole, Kapri
16.04.2018. – 23.04.2018.
1. diena - 10:00 tikšanās Rīgas lidostā. Lidojums Rīga – Stambula - Neapole 12:10 – 18:10. Transfērs uz viesnīcu Neapolē.
Brīvais laiks. Nakts viesnīcā Neapolē.
2.diena - Brokastis. Neapole – pilsētas apskates ekskursija izmantojot pilsētas ekskursijas autobusu. Kompaktajā pilsētas
centrā cita citai blakus atrodas pilis, baznīcas, klosteri. Vienas dienas laikā būs iespējams iepazīties ar visu pilsētu!. Nakts
viesnīcā Neapolē.
3.diena - Brokastis. Ekskursija uz Vezuvu un Pompejiem – vulkāna izvirduma laikā 79.gadā pilsēta tika pārklāta ar 6 m
biezu pelnu slāni. Līdz ar to pilsēta ir saglabājusies tāda kā sendienās – dažās ēkās ir saglabājušās gleznas un skulptūras, uz
ielu sienām vietumis redzams Grafiti. Brauciens uz Sorento. Nakts viesnīcā Sorento.
4.diena - Brokastis. Brīva diena, vai par papildus maksu pilnas dienas ekskursija pa gleznaino Amalfi piekrasti ar
apstāšanos piekrastes lielākajā pilsētā Amalfi un Ravello ( 45 EUR), kas lepojas ar skaistām piekrastes ainavām.
Apskatīsim arī Smaragda grotu. Un tiem, kuri vēlēsies, būs iespējams ceļa posmu veikt ar kuģīti. Nakts viesnīcā Sorento.
5.diena – Brokastis. Brīva diena vai par papildus maksu ekskursija gida vadībā uz Kapri salu ( 40 EUR) – salu pelnīti
salīdzina ar paradīzes stūrīti ar tās skaistajiem skatiem, pārgājienu takām, pludmalēm un noslēpumainajām grotām.
Apmeklēsim Augusta dārzus, Aksela Muntes mājas, Grotta Azzurra. Nakts viesnīcā Sorento.
6. diena – Brokastis. Brīvais laiks. Nakts viesnīcā Sorento.
7.diena – Brokastis. Brauciens uz Romu. Pa ceļam apmaklēsim Tivoli dārzu – kardināla d’Estes villu. Dārzi, kuros atrodas
iespaidīgas strūklakas, sniedz spilgtu iespaidu par pāvestu dzīves greznību 16.gadsimtā. Vakarā neliela Romas apskates
ekskursija. Nakts viesnīcā Romā.
8. diena – Brokastis. Brīvais laiks. Transfērs uz lidostu. Lidojums Roma – Rīga 17:40 – 21:50.

Ceļojuma cena – 807 EUR / pers
Ceļojuma cenā iekļauts:
• Avio biļete Rīga – Neapole – Rīga; Roma – Rīga;
• Visi transfēri un transporta pakalpojumi
brauciena laikā;
• Naktsmītnes 3 * - 4* viesnīcās ar brokastīm;
• Veselības apdrošināšana;
• Vietējo gidu pakalpojumi;
• Grupas vadītāja pakalpojumi.

Papildus izmaksas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pompeja – 16 EUR;
Vezuvs – 10 EUR;
Kuģītis uz Kapri salu, ekskursija pa salu - 40 EUR;
Grotta Azzurra ~ 10 EUR;
Villa d'Este, Tivoli – 8 EUR;
Neapoles apskates ekskursija ~ 30 EUR;
Amalfi piekrastes ekskursija – 45 EUR;
Austiņas ~ 10 EUR (visām eksk. dienām)
Personīgie izdevumi.

Noderīgā informācija:
• Latvijas pilsoņu pases, kas izsniegtas līdz 2002.gada 30. jūnijam (ar ielīmētu fotokartīti) nav derīgas ceļošanai.
• Ārpus Šengenas zonas valstīm nav izmantojamas Latvijas pilsoņu un nepilsoņu pases, kas izsniegtas ar derīguma
termiņu 50 gadi.
• Ceļojumam derīga pase.
• Nepilngadīgiem bērniem (līdz 18 gadu vecumam) ceļojumā līdzi jāņem pase un dzimšanas apliecība.
• Ceļojuma cena var palielināties LR likuma “Par PVN” izmaiņu gadījumā, kā arī atkarībā no degvielas cenas, lidostu
nodokļu pieauguma.
• Ieejas biļešu un citu papildizdevumu cenas, valūtas kurss, kā arī programmā norādītie laiki ir orientējoši un var
mainīties.
• Ceļotājiem, kuri ceļo vieni un, ja neatrodas līdzbraucējs, ir pienākums piemaksāt par vienvietīgu numuru.
Pieteikšanās un norēķinu kārtība :
• Piesakoties ceļojumam, nepieciešami pases dati un jānoslēdz ceļojuma līgums.
• Jūsu vieta tiks rezervēta pēc avansa iemaksas.
• Brauciena pilna apmaksa jāveic līgumā noteiktajos laikos.

