Katānija, Sicīlija
6.aprīlis 2012 – 10.aprīlis 2012
Sicīlija ir Vidusjūras lielākā sala un viens no Itālijas autonomajiem apgabaliem. Mesinas jūras šaurums to atdala no
dienvidu Itālijas reģiona Kalabrijas ( šaurākajā vietā tikai 3.1 km), bet Sicīlijas šaurums – no Tunisijas. Arī tuvumā
esošās mazākas salas – Lipāru salas, Egadu salas, Pelageju salas, Ustika un Pantellerija administratīvi pieder Sicīlijai.
Sicīlija ir viena no tām pasaules vietām, priekšstatu par ko ir sabojājuši seni aizspriedumi. Tomēr atpūšoties
brīnišķīgajās pludmalēs un izbaudot vislabāko klimatu Eiropā, vērojot pasakaino ainavu ar vīnogulāju dārziem, kviešu
druvām vai apelsīnu un olīvu birzīm, apbrīnojot varenu kalnu grēdas ar Eiropas augstāko un pasaules aktīvāko vulkānu
Etnu tajā skaitā, kā arī iepazīstot ārkārtīgi bagātīgos Sicīlijas vēstures, mākslas un arhitektūras pieminekļus, aizmirstas,
ka sala daudzu prātos saistās tikai ar organizētās noziedzības – mafijas dzimteni.
Iespējams, ka viens no mafijas rašanās iemesliem bija neskaitāmie iebrucēji, kas gadsimtu garumā nežēlīgi centās
apspiest salas iemītniekus, aplaupot un pakļaujot nabadzībai salas iedzīvotāju pamatu – ģimeni.
Cenas vienai personai:
349 LVL vieta divvietīgā istabā
389 LVL vienvietīga istaba
229 LVL tikai lidojums
Aga Hotel 4****
http://www.booking.com/hotel/it/aga.en.html
4* viesnīca Aga Hotel atrodas Jonijas jūras piekrastē netālu no Katānijas pilsētas centra. Ērtajās, skaņu necaurlaidīgajās
istabās ir kondicionieris, apkure, satelīttelevīzija, seifs, Wi- Fi par atsevišķu samaksu. Publiskajās telpās internets ir
bezmaksas.
Brokastis tiek pasniegtas uz terases, kas paveras uz jūru un klinšu galotnēm. Restorānā Pepe Nero var nobaudīt
mūsdienu Sicīlijas kulinārijas gardumus, kuru pagatavošana balstīta uz senajām tradīcijām. Viesnīcai ir arī bārs, no kura
paveras plašs skats uz apkārtējo panorāmu un jumta dārzs.
Viesnīcā pieejams Spa un skaistumkopšanas centrs, masāža, velosipēdu un automašīnu noma, kā arī bezmaksas
stāvvieta.

6.aprīlis

7.aprīlis

Programma
Lidojums Rīga – Katānija 03:00 – 05:50
Transfērs uz viesnīcu un brokastis viesnīcā
Katānijas pilsētas ekskursija
08:00 izbraukšana no viesnīcas
Ekskursijas laikā apskatīsim pilsētas vēsturisko centru, kas
pateicoties dažādu arhitektūras ietekmju apvienojumam un
baroka celtņu pārpilnībai iekļauts UNESCO Pasaules vēsturiskā
mantojuma sarakstā.
Cena: Ls 19 .Cenā iekļauts: transports un krieviski runājoša gida pakalpojumi
Etnas vulkāns un Taormina
09:00 izbraukšana no viesnīcas
Pilnas dienas ekskursijas pirmajā daļā dosimies uz nelielu
ciematiņu Rifugio Sapienza, kas atrodas Etnas vulkāna dienvidu
nogāzē. Šeit varēs vērot pēdējo 20 gadu laikā notikušo
izvirdumu sekas – lavas laukus. No ciemata trošu dzelzceļš mūs
uzvedīs līdz vulkāna krāterim, kur gida pavadībā to varēsim
apskatīt.
Ekskursijas otrajā daļā kājām izstaigāsim Taorminas pilsētu- tās
vēsturisko centru un grieķu teātri. Tiks dots brīvs laiks pirms
atgriešanās viesnīcā.
Cena: Ls 75 .Cenā iekļauts: transports, krieviski runājoša gida pakalpojumi,
ieejas maksa antīkajā grieķu teātrī, biļete trošu vagoniņam un
pusdienas

8.aprīlis

Palermo pilsētas ekskursija
09:00 izbraukšana no viesnīcas
Pilnas dienas ekskursijas laikā apskatīsim Palermo vēsturisko
centru ar 17 gs. spāņu baroka arhitektūras paraugiem un
burvīgām strūklakām. Pēc tam dosimies uz 1463. gadā celto
pilsētas Rātsnamu, kā arī apskatīsim Doma katedrāli, kuras
būvniecībā saplūduši gotikas, baroka un arābu arhitektoniskie
elementi. Intereses vērta būs arī būs pastaiga cauri Arābu tirgum.
Cena: Ls 65 .Cenā iekļauts: transports, krieviski runājoša gida pakalpojumi,
ieejas maksa katedrālē un pusdienas

9.aprīlis

Ekskursija uz Noto un Sirakūzu
09:00 izbraukšana no viesnīcas
Ekskursijas pirmajā daļā dosimies uz Sirakūzu, kur galvenie
apskates objekti būs – Vecpilsēta, kas atrodas uz nelielās
Ortidžijas salas un ar pārējo pilsētu savienota trīs tiltiem kā arī
arheoloģiskā zona, kuras galveno dominanti veido grieķu teātris
un romiešu amfiteātris. Ielūkosimies slavenajā grotā, kas saukta
par Dionīsija ausi, kas pazīstama neparastās akustikas dēļ.
Ekskursijas gaitā viesosimies arī Noto, lai novērtētu tās
pasaulslaveno baroka arhitektūru.
Cena: Ls 55 .Cenā iekļauts: transports, krieviski runājoša gida pakalpojumi,
ieejas maksa arheoloģiskajā parkā un pusdienas
23:45 Transfers uz lidostu no viesnīcas

10.aprīlis

Lidojums Katānija – Rīga 02:40 – 07:00

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

