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 “Lielais Itālijas IR Kultūras ceļojums 29.04. - 05.05.2019.” 

 LXXXII Florences Mūzikas festivāla Galā atklāšanas vakars ar Aribert Reimann operu “Līrs”. 

 Romas Panteons, Navona laukums, Trevi strūklaka, Kapitolija kalns, Kolizejs un citas “mūžīgās 
pilsētas” skaistākās un nozīmīgākās vietas. 

 Ekskursija pa Vatikānu ar Sv. Pētera bazilikas, Vatikāna muzeju un Siksta kapelas apmeklējumu. 

 Sv. Asīzes Franciska bazilika Asīzē – UNECO pasaules kultūras mantojums un pasaules mēroga 
svētvieta. 

 Brīnišķīgā Renesanses pilsēta Florence ar neskaitāmiem vēstures, mākslas un kultūras pieminekļiem. 

 Fra Andželiko Florences katedrāles Santa Maira del Fiore apmeklējums, lai  apskatītu satriecošos 
renesanses laika interjerus un Baptistēriju ar Lorenzo Giberti veidotajām bronzas durvīm.  

 
29. aprīlis  (pirmdiena) 

 Laiks Aktivitāte 

12:30 

 
Grupas dalībnieku tikšanās lidostas Rīga izlidošanas zālē pie Informācijas stenda. Grupas 
vadītāja – Solvita Lapiņa (tālr.: 29129484) sagaidīs grupas dalībniekus ar “IR kultūras ceļojums” 
logotipu un būs kopā ar grupu visu ceļojuma laiku;  
 
Nododamās bagāžas reģistrācija reisam BT633 Rīga – Fiumičīno lidosta Romā. Nododamā 
bagāža: līdz 20kg un rokas bagāža: līdz 8kg ir iekļautas aviobiļetes cenā.  
Katrs grupas dalībnieks lidostā saņems aploksni, kurā būs:  

 ceļojuma apdrošināšana;  

 ceļojuma programma; 

 noderīga informācija par Romu un Florenci (sabiedriskā transporta kartes, informācija 
par vietām un muzejiem, kurus vērts apskatīt u.c. informācija). 

14:05 Izlidojam uz Romu ar AirBaltic reisu BT633. 

16:10 Ielidojam Romas Fiumičīno lidostā, bagāžas saņemšana. Laika starpība Rīgai ar Romu -1 stunda. 

16:45 – 17:30 Transfērs no lidostas uz viesnīcu Welcome Hotel Priam 4*. 

17:30 
Iekārtošanās viesnīcā Welcome Hotel Priam  https://www.welcomepiramhotel.com/it/   
Vienīcas adrese: Via Giovanni Amendola 7, 00185 Roma, +39 06 4890 1248 

No 17:30 Brīvais laiks patstāvīgai Romas iepazīšanai. 

 
    

30. aprīlis  (otrdiena) 
 

Laiks Aktivitāte 

06:30 - 09:20 Brokastis viesnīcas restorānā. 

09:20 – 09:45 Grupas satikšanās viesnīcas vestibilā un brauciens ar metro līdz Vatikānam. 

10:00 – 14:00 
Ekskursija krievu/angļu valodā runājoša gida pavadībā pa Vatikānu ar Vatikāna muzeju, Siksta 
kapellas un Svētā Pētera bazilikas apmeklējumu.    
Ekskursijas laikā dalībnieki tiks nodrošināti ar austiņām, kurās tiks translēts gida stāstītais. 

No 14:00 Brīvais laiks patstāvīgai Romas un Vatikāna iepazīšanai. 

 
1. maijs (trešdiena)  

Laiks Aktivitāte 

06:30 – 09:20 Brokastis viesnīcas restorānā. 

09:20 – 09:45 Grupas satikšanās viesnīcas vestibilā un brauciens ar metro līdz Kolizejam. 

https://www.welcomepiramhotel.com/it/
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09:45 – 14:00 

Lielā Romas iepazīšanas ekskursija, kuras laikā mēs apmeklēsim interesantākos un vēsturiski 
nozīmīgākos apskates objektus Romā – Kolizeju, Impērijas forumus, Kapitolija kalnu un 
Kapitolija kalna baznīcu, Venēcijas laukumu, Trevi strūklaku, Spānijas laukumu, Panteonu un 
Navona laukumu.  

No 14:00 Brīvais laiks patstāvīgai Romas un Vatikāna iepazīšanai. 

 
2. maijs (ceturtdiena)  

Laiks Aktivitāte 

06:30 – 09:30 Brokastis viesnīcas restorānā. 

Līdz 09:30 Izrakstīšanās no viesnīcas, bagāžas novietošana autobusā. 

09:30 – 11:30 Transfērs no Romas līdz Asīzei. 

11:30 – 12:30 

UNESCO pasaules kultūras mantojumā iekļautās Asīzes Sv. Franciska bazilikas apmeklējums 
Sv. Franciska klostera mūka pavadībā (angļu valodā).  
Bazilikā ir apglabāts pats Sv. Francisks, un baziliku sāka celt pēc viņa nāves. Baziliku rotā 
brīnišķīgas Pjetro Lorenci, Simone Martini un Džoto freskas.  

12:30 – 14:00 Brīvais laiks pusdienām Asīzē. 

14:00 – 16:00 Transfērs no Asīzes uz viesnīcu Grand Hotel Mediteraneo 4* Florencē. 

16:00 
Iekārtošanās viesnīcā Grand Hotel Mediteraneo superior kategorijas numuriņos  
https://www.hotelmediterraneo.com/  
Vienīcas adrese: Lungarno del Tempio 44, 50121 Florence. +39 055 660241 

16:00 – 18:45 Brīvais laiks atpūtai pēc ceļa.  

18:45 – 19:30 
Grupas satikšanā viesnīcas vestibilā, lai dotos ar sabiedrisko transportu (autobusu) uz Teatro del 
Maggio Musicale Fiorentino (Florences operu). 

No 20:00 
Teatro del Maggio Musicale Fiorentino Florences mūzikas festivāla atklāšanas Galā pasākums 
ar Aribert Reimann operas “Līrs” iestudējumu. 

Ap 22:30 Brauciens ar sabiedrisko transportu atpakaļ uz viesnīcu. 

 
3. maijs (piektdiena)  

Laiks Aktivitāte 

06:30 – 09:50 Brokastis viesnīcas restorānā. 

10:00 – 14:00 

Ekskursija Florences Renesanses laika spožums, kuras laikā mēs apmeklēsim Florences 
vecpilsētas skaistākās un vēsturiski interesantākās vietas, kā arī Cattedrale di Santa Maria del 
Fiore jeb Florences Domu un Convento di San Marco jeb Svētā Marka konventu. 
 
Viena no Florences “pērlēm” ir 13.gs. dibinātais Sv.Marka klosteris. Sv.Marka klosteris ir vieta 
kur var aplūkot dižā Fra Andželiko darbus, tai skaitā “Pasludināšanu”, kura tiek uzskatīta par 
vienu no skaistākajām Florences Renesanses laikmeta gleznām. 
Cattedrale di Santa Maria del Fiore jeb Florences Doms ir Florences visslavenākais simbols. 
Atbilstoši Renesanses laikmeta Florenciešu godkārei, šis dievnams ir ceturtā lielākā Eiropas 
baznīca un visaugstākā celtne Florencē. Katedrāle ir īsta mākslas bagātību krātuve. Īpaši izcilas ir 
Lorenzo Giberti veidotās Baptistērija austrumu durvis, kuras Mikelandželo nodēvēja par 
Paradīzes vārtiem.  

No 14:00 Brīvais laiks patstāvīgai Florences iepazīšanai. 
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4. maijs (sestdiena) 

Laiks Aktivitāte 

06:30 – 09:30 Brokastis viesnīcas restorānā. 

10:00 – 14:00 

Bazililikas Santa Croce jeb Svētās sirds bazilikas un Galleria Uffizi (iespējams, pasaules 
slavenākā mākslas  muzeja apmeklējums). 
Gotiskā Santa Croce jeb Svētās sirds katedrāle ir Mikelandželo, Galileo Galileja, Nikolo 
Makiavelli un daudzu citu slavenu Florenciešu atdusas vieta. Santa Croce jūs varēsiet aplūkot arī 
Džoto un viņa slavenā skolnieka Tadeo Gadi freskas un Bruneleski projektēto Paci kapelu. 
 
Uffizi galerijas vārds ir zināms visiem kultūras gardēžiem, jo tā ir lielākā Itālijas mākslas galerija 
un, iespējams, labākā mākslas galerija pasaulē. Uffizi var apskatīt ne tikai pasaulē izcilāko 
renesanses mākslinieku gleznu kolekciju, bet arī lieliskus gotikas, agrīnās renesanses, 
holandiešu, vācu un spāņu mākslinieku darbus.  

No 14:00 Brīvais laiks patstāvīgai Florences iepazīšanai. 

 
5. maijs (svētdiena)  

Laiks Aktivitāte 

06:30 – 09:00 Brokastis viesnīcas restorānā. 

Līdz 09:30 Izrakstīšanās no viesnīcas, bagāžas novietošana autobusā. 

09:30 – 11:00 
Transfērs no Florences līdz gleznainajai kalnu pilsētiņai Montepulčiāno – vietai, kurā tiek 
darināti vieni no Itālijas slavenākajiem vīniem. 

11:00 – 13:00 Brīvais laiks Montepulčiāno patstāvīgām pusdienām, vīna degustācijai un pastaigai pa pilsētiņu.  

13:00 – 15:30 Transfērs no Montepulčiāno līdz Fiumičīno lidostai Romā. 

15:30 
Reģistrēšanās lidojumam un bagāžas nodošana reisam uz Rīgu, reiss BT 634. 
Nododamā bagāža (līdz 20kg) un rokas bagāža (līdz 8kg) ir iekļauta aviobiļetes cenā. 

17:40 Izlidošana uz Rīgu, reiss BT 634. 

21:45 Ielidošana Rīgā 

 


