Bari
7.aprīlis 2012 – 10.aprīlis 2012
Apūlija
Apūlija ir nepelnīti maz izcelts Itālijas reģions, kas lepojas ar senākajiem olīvkokiem pasaulē, trulli mājiņām un autentisku itāļu
dzīvesveidu. Augstākās kvalitātes olīveļļa un vīns ir Apūlijas vizītkarte.
Bari
Bari - Bari provinces un Apūlijas reģiona galvaspilsēta atrodas Itālijas dienvidrietumos, jeb t.s. Itālijas „papēdī” , Adrijas jūras
krastā.
Tā pazīstama kā svarīga osta un universitātes pilsēta, un pēc Neapoles ir otrs nozīmīgākais Itālijas dienvidu daļas ekonomiskais
centrs. Pilsētas 116.2 km2 dzīvo ap 320,6 tūkstoši iedzīvotāju. Bari ir arī kristietības centrs. Katru gadu šeit svētceļojumos ierodas
tūkstošiem cilvēku no visas pasaules, lai apmeklētu Sv. Nikolasa baziliku, kur novietotas Sv. Nikolasa- mūsdienu Santa Klausa
prototipa- relikvijas.
Bari pilsētu veido 4 atšķirīgas daļas: uz pussalas starp divām modernām ostām, pilsētas ziemeļu daļā atrodas vecpilsēta ar krāšņo
Sv. Nikolasa baziliku, San Sabino katedrāli un Frederika II Castello Svevo. Šeit norisinās arī pilsētas naktsdzīve. Murattianopilsētas modernajā rajonā, atrodas galvenie tirdzniecības centri un promenāde gar jūru. Pilsētas centru ietver pagājušā gs. 60.-70.
gadu haotiskās apbūves rezultātā uzceltā dzīvojamā zona, kas nomainīja veco priekšpilsētu, izveidotu gar ceļiem, kas veda ārpus
pilsētu apjozošās sienas. Bari ārējās priekšpilsētas veidojušās pagājušā gs. 90. gados un tām raksturīgs zināms plānveidīgums.
Cenas vienai personai:
329 LVL vieta divvietīgā istabā
389 LVL vienvietīga istaba
219 LVL tikai lidojums
Viesnīca Victor 4***
http://www.hotelvictorbari.it/?lang=en
Viesnīcas Victor 4*** vēsturiskā ēka atrodas stratēģiski izdevīgā vietā – Bari pilsētas centrā netālu no Universitātes un pilsētas
galvenajiem tūristu apskates objektiem. Turpat blakus atrodas Centrālā stacija, osta un tirgus.
Visās viesnīcas istabās ir skaņas izolācija, kondicionieris, vanna vai duša/WC, satelīttelevīzija, telefons, fēns, mini bārs, bezmaksas
Wi-Fi.
Brokastu telpā no 7-10 viesus gaidīs brokastu bufete, bet Vīna bārs piedāvā vīnus un Apūlijas tradicionālos ēdienus.
Viesnīca iesaka izmantot brīvu brīdi TV istabā vai bezmaksas interneta punktā. Seifs pieejams reģistratūrā.
Iepriekš vienojoties, īrēto mašīnu varēs novietot garāžā.

Programma
7.aprīlis

Lidojums Rīga – Bari 03:00 – 05:00
plkst. 05:00 transfērs no lidostas uz viesnīcu, brokastis viesnīcā
Bari pilsētas ekskursija
ekskursijas sākums plkst. 08:00 no viesnīcas
Ekskursija
ar
autobusu
un
krieviski
runājošu
gidu
Ekskursijas pirmajā daļā dosimies uz Frederika II Castello Svevo pili.
Turpinājumā uz Bari vecpilsētu apskatīt Sv. Nikolasa baziliku, San Sabino
katedrāli u.c. ievērojamākās vietas.
Cena: 25 LVL pērkot ceļojumu līdz 31.12, ekskursiju saņemsiet bez
maksas!
Cenā iekļauts: transports, krieviski runājoša gida pakalpojumi, ieejas maksa
Castello Svevo pilī.

8.aprīlis

Alberobello pilsētiņas ekskursija+olīveļļas degustācija+vīna degustācija
plkst. 09:00 no viesnīcas
Ekskursija
ar
autobusu
un
krieviski
runājošu
gidu
Šajā dienā dosimies uz Alberobello – trulli mājiņu pilsētu. Pilsēta iekļauta
UNESCO Pasaules mantojauma sarakstā. Tiks dots brīvais laiks pusdienām
un suvenīru iegādei. Turpinājumā apmeklēsim tipisku apūliešu olīveļļas
ražotni – fermu jeb kā vietējie sauc - masseria. Tur dosimies ekskursijā pa
fermu, iepazīsim olīveļļas ražošanas procesu un noslēgumā degustēsim
vietējo produkciju. Ekskursijas noslēgumā dosimies uz vietējo vīna darītavu
Cantina Albea, kur mums būs neliela ekskursija un vīnu degustācija.
Cena: 49 LVL
Cenā iekļauts: transports, krieviski runājoša gida pakalpojumi, ekskursija un
degustācija olīveļļas ražotn, ekskursija un degustācija vīna darītavā

9.aprīlis

Lečes pilsetas ekskursija
plkst. 09:00 no viesnīcas

Ekskursija
ar
autobusu
un
krieviski
runājošu
gidu
Dosimies uz Apenīnu pussalas “zābaka” pašu “papēdi”. Leče ir unikāla ar
krāšņo baroku, rozā marmora namiem un tādēļ tiek dēvēta par “dienvidu
Florenci”. Pilsētā mums būs ekskursija un pēc tam brīvais laiks pusdienām
un suvenīru iegādei. Ekskursijas laikā dosimies degustēt vietējo
konditorejas izstādājumu – rusticci. Tās izskatās pēc rožmaizītēm, bet ir
pilditas ar mocarellas sieru un tomātiem.
Cena: 49 LVL
Cenā iekļauts: transports, krieviski runājoša gida pakalpojumi, rusticci
degustācija
10.aprīlis

Ekskursija uz Materu
plkst. 08:00 no viesnīcas
Ekskursija
ar
autobusu
un
krieviski
runājošu
gidu
Mūsu ceļojumu noslēdzam ar ekskursiju nedaudz ārpus Apūlijas reģiona
robežām, dosimies uz iespējams unikālāko Itālijas pilsētiņu – Matera.
Matera ir pilsēta – ala, tā mēdz to dēvēt īpatnējo mājokļu dēļ. Tās izcirstas
klintīs, bez logiem. Tā ierīkotas arī neskaitāmas mazas baznīciņas un
svētnīcas. Alas plaši apdzīvotas bija līdz 20.gs vidum, kad valdība piespiedu
kārtā iedzīvotājus pārcēla uz jauniem mājokļiem, galvenokārt higiēnisku
apsvērumu dēļ.
Cena: 49 LVL
Cenā iekļauts: transports, krieviski runājoša gida pakalpojumi, pusdienas
plkst. 17:00 izbraukšana uz lidostu no viesnīcas
Lidojums Bari – Rīga 20:00 – 00:05 (+1)

Cenā iekļauts:
• lidojums Rīga-Bari-Rīga
• 3 naktis viesnīcā Viesnīca Victor 4****
• brokastis
• transfērs lidosta-viesnīca-lidosta
• ēdināšana lidojuma laikā, bagāža 20 kg
Par papildus samaksu:
• ekskursijas
• apdrošināšana

