Amalfi piekraste un Neapole
5.aprīlis 2012 – 10.aprīlis 2012
Neapole ir Kampānijas reģiona un tāda paša nosaukuma provinces galvaspilsēta, kas atrodas starp diviem vulkāniskiem
apgabaliem pie Neapoles līča, Tirēnu jūras piekrastē Itālijas dienvidos. Neapole ir lielākā Dienviditālijas pilsēta un trešā
lielākā – valstī. Plaši pazīstama ar savu mākslu, kultūru, arhitektūru, mūziku un gastronomiju - Neapole ir picas
dzimtene. Pilsēta ir populārs tūrisma centrs. Šeit ierodas tūristi no visas pasaules, lai baudītu pilsētas kultūras bagātību,
apmeklētu Vezuvu vai Kapri.
Neapole ir viena no Rietumu pasaules senākajām pilsētām – tās vēsture mērāma jau 2800 gadus. Tā pieredzējusi daudzu
civilizāciju uzplaukumu un norietu, kuras atstājušas šeit savas pēdas. Tādēļ pilsētas vēsturiskais centrs ir iekļauts
UNESCO pasaules vēsturiskā mantojuma sarakstā.
Cenas vienai personai:
369 LVL vieta divvietīgā istabā
429 LVL vienvietīga istaba
239 LVL tikai lidojums
Viesnīca San Giorgio 3***
http://sangiorgio.hotelsinnapoli.com/
3*** viesnīca San Giorgio atrodas Neapoles pilsētas centrā līdzās Centrālajai stacijai, no kuras ātri var nokļūt Sorrento
pludmalēs.
Katra viesu istaba ir aprīkota ar visu ceļotājam nepieciešamo: kondicionieri, satelīt TV, mini-bāru, telefonu un fēnu.
Brokastot iespējams viesnīcas restorānā, bet itāļu vīnu nobaudīt – bārā.
Automašīnu iespējams novietot viesnīcas stāvvietā.

5.aprīlis

6.aprīlis

Programma
Lidojums Riga – Neapole 05:00 – 07:00
Transfērs no lidostas uz viesnīcu
Neapoles pilsētas ekskursija
5. aprīlis plkst. 09:00 no viesnīcas
Šī būs 3 stundu ekskursija pa Dienviditālijas lielāko pilsētu –
Neapoli.
Gida pavadībā kājām izstaigāsim pilsētas monumentālo daļu:
Plebescito laukums, Umberto I galerija, Karaliskā pils, San
Karlo teātris un Jaunā pils.
Turpinājumā ar autobusu aizbrauksim uz skaistākajām vietām,
kur vērosim Neapoles panorāmu: Via Caracciolo, Mergellina un
Posillipo.
Pēc tam – vēsturiskā Neapole, kur atkal dosimies kājām: slavenā
Spaccanapoli iela, Gesù Nuovo un Santa Chiara baznīciņas.
Cena: Ls 19.- pērkot ceļojumu līdz 31.12, ekskursiju
saņemsiet bez maksas!
Cenā iekļauts: transports un krieviski runājoša gida pakalpojumi
Amalfi piekrastes ekskursija
6. aprīlis plkst 09:00 no viesnīcas
Amalfi piekrastes ekskursijā mēs apmeklēsim visas
ievērojamākas pilsētiņas - Sorento, Pozitano, Amalfi, Ravello un
Maiori. Amalfi pilsētiņā iegriezīsimies slavenajā Sv. Andreja
katedrālē.
Turpinājumā Villa Rufalo, kur paveras neaprakstāmi skaisti skati
uz Solerno līci un Amalfi piekrasti.
Cena: Ls 55,Cenā iekļauts: transports, krieviski runājoša gida pakalpojumi,
pusdienas, ieejas maksa Sv. Andreja katedrālē un Rufalo villā.

7.aprīlis

Kapri salas ekskursija
7. aprīlis plkst. 09:00 no viesnīcas
Neapoles ostā sēdīsimies prāmī un dosimies 55 min. garā
braucienā līdz Kapri salai. Kapri mūs sagaidīs autobuss un gida
pavadībā dosimies salas ekskursijā.
Vispirms dosimies uz Anakapri un apmeklēsim slavenā zviedru
rakstnieka Aksela Muntes villu.
Turpinājumā -Augusta dārzi,vecpilsēta un romantiskās ieliņas:
Via Camerelle, Via Tragara, Via Le Botteghe.
Cena: Ls. 75,Cenā iekļauts: prāmja biļetes, transports uz salas, krieviski
runājoša gida pakalpojumi, pusdienas

8.aprīlis

Vezuvs un Pompeji
8. aprīlis plkst. 09:00 no viesnīcas
Šajā ekskursijā apmeklēsim Pompeji pilsētu, kuru 79. gadā
nopostīja Vezuva vulkāna izvirdums. Laika gaitā pilsēta atrakta
no pelniem un atklāj seno iedzīvotāju dzīvesveidu. Turpinājumā
pusdienosim tipiskā itāļu restorānā.
Pēc pusdienām apmeklēsim Vezuva kalnu, kas iekļauts
UNESCO Pasaules Biosfēras rezervātā. Autobuss mūs uzvedīs
apmēram 1000 m augstumā, ceļu turpināsim ar kājām apmēram
40 minūtes un nonāksim līdz krāterim.
Cena: Ls 49,Cenā iekļauts: transports, krieviski runājoša gida pakalpojumi,
ieejas maksa Pompeji arheoloģijas zonā, ieeja Vezuva rezervātā,
pusdienas

9.aprīlis

Ekskursija uz Iskijas salu
9. aprīlis plkst. 09:00 no viesnīcas
No Neapoles ostas prāmis līdz Iskijas salai Tirēnu jūrā mūs
aizvedīs nepilnā pusotrā stundā. Iskijas ostā mūs sagaidīs
autobuss, kas dosies braucienā apkārt salai ( apm 33 km), pa
ceļam pieturot gleznainākajās vietās.
Apmeklēsim Sant Andželo ciematu un tālāk dosimies uz termālo
baseinu kompleksu Parco Termale Tropical, kur iespējams
ieturēt pusdienas. Šeit pavadīsim apm. 3 stundas.
Tālāk mūsu ceļš vedīs uz vēl diviem salas administratīvajiem
rajoniem- Forio un Kazamičiola. Būs iespēja degustēt slaveno
citronu liķieri Limoncello un šokolādes liķieri, kā arī abus šos
produktus iegādāties.
Pirms atgriešanās Neapolē tiks dots brīvais laiks.
Cena: 75 Ls
Cenā iekļauts: transports, krieviski runājoša gida pakalpojumi,
prāmja biļetes, ieeja termālajos baseinos, Limoncello degustācija
Transfērs viesnīca - lidosta

10.aprīlis

Lidojums Neapole – Rīga 01:00 – 05:00

Cenā iekļauts:
• lidojums Rīga-Neapole-Rīga
• 3 naktis viesnīcā San Giorgio 3***,
• brokastis
• transfērs lidosta-viesnīca-lidosta
• ēdināšana lidojuma laikā, bagāža 20 kg
Par papildus samaksu:
• ekskursijas
• apdrošināšana

