
 

1 

 

“IR Kultūras ceļojums uz Ziemeļitāliju 27.06. – 01.07.2019” 
 Pasaulslavanā operdīva Anna Ņetrebko Dž. Verdi “Trubadūrā” uz 

Arena di Verona amfiteātra skatuves kā Veronas operfestivāla centrālais notikums. 

 2019. gada mākslas pasaules notikums – Venēcijas mākslas biennāle. 

 Ekskursiju programma Venēcijā, Veronā, Brešā, Mantujā un Padujā ar izcilu vēstures, mākslas un 
arhitektūras pieminekļu apskati. 

Ceļojuma programma – laika plāns. 

27. jūnijs  (ceturtdiena) 

 Laiks Aktivitāte 

06:30 

Grupas dalībnieku tikšanās lidostas “Rīga” izlidošanas zālē pie “Informācijas” stenda un nododamās 
bagāžas reģistrācija reisam BT627 Rīga – Venēcija (Marko Polo lidosta). 
 

Grupas vadītāja – Solvita Lapiņa (tel. 29129484) sagaidīs grupas dalībniekus ar “IR kultūras ceļojums” 
logotipu pie “Informācijas” stenda un būs kopā ar grupu visu ceļojuma laiku;  
 

Nododamā bagāža (līdz 20kg) un rokas bagāža (līdz 8kg) ir iekļauta aviobiļetes cenā, lūdzam tos 
grupas dalībniekus, kuriem būs nododamā bagāža, ierasties savlaicīgi.  
 

Katrs no grupas dalībniekiem lidostā saņems aploksni kurā būs:  

 Iekāpšanas kartes abiem lidojumiem (pirms izlidošanas no Rīgas tiks noformētas iekāpšanas 
kartes gan lidojumam Rīga – Venēcija, gan Venēcija – Rīga);  

 Ceļojuma apdrošināšana;  

 Brauciena programma; 

 Noderīga informācija par Veronu, Venēciju un Venēcijas mākslas bienāli, sabiedriskā 
transporta kustības shēmas u.c. informācija; 

08:00 Izlidošana uz Venēciju ar AirBaltic reisu BT627 

09:40 
Ielidošana Marco Polo Venēcijas starptautiskajā lidostā, bagāžas saņemšana.       
Laika starpība Latvijai ar Itāliju: -1 stunda. 

10:15 – 10:35 Transfērs no Marco Polo Venēcijas lidostas uz Venēciju.  

10:35 – 11:35 

Neliels pārbrauciens no autobusu stāvlaukuma (TRONCHETTO) līdz LA BIENALE DI VENEZIA – 
ARSENALE ar upju tramvaju (vaporetto).  
Būs nepieciešams iegādāties vaporetto (“upju tramvaju”) biļeti. Viena brauciena cena 7 EUR, 24 
stundu biļete neierobežotam braucienu skaitam – 20 EUR.  

11:35 – 18:00 
58. Starptautiskās Venēcijas mākslas biennāles izstāžu apmeklējums.  
Ieejas biļete dod iespēju apmeklēt abus izstāžu paviljonus ARSENALE un GIARDINI. Abi paviljoni 
atrodas netālu viens no otra.  

11:35 – 14:00 
Kājāmgājēju ekskursija pa Venēciju angļu/krievu valodā runājoša gida pavadībā (par papildu 
samaksu).  

19:00 Grupas tikšanās pie autobusa (autobusu stāvvietā TRONCHETTO). 

19:00 – 20:30 Transfērs uz viesnīcu HOTEL SAN PIETRO  Veronā. 

20:30 

Iekārtošanās viesnīcā HOTEL SAN PIETRO  Veronā de Luxe kategorijas numuriņos (jaunā dizaina 
numuriņi ar baltām mēbelēm).  Viesnīcas adrese: Via S. Teresa  1, 37135 Verona, +39 045 582600.  
Visi numuriņi ir aprīkoti ar seifu, minibāru (minibāra izmantošana nav iekļauta ceļojuma cenā) un 
kafijas/ tējas pagatavošanas iespējām.  

 

Brīvais laiks patstāvīgai Veronas iepazīšanai.  
Operfestivāla laikā viesnīca piedāvā bezmaksas transfērus ar mikroautobusu no viesnīcas līdz Arena di 
Verona (Veronas vecpilsētas centrs), transfēri tiek nodrošināti katras 30 minūtes sākot no pl.17:30. 

28. jūnijs (piektdiena) 
 

Laiks Aktivitāte 

07:00 - 09:50 Brokastis viesnīcas restorānā 
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09:50 – 10:00 Grupas tikšanās viesnīcas vestibilā, neliela pastaiga līdz Veronas apskates ekskursijas sākuma vietai. 

10:00 – 13:00 Kājāmgājēju ekskursija pa Veronu angļu/krievu valodā runājoša gida pavadībā.  

no 13:00 Brīvais laiks patstāvīgai Veronas iepazīšanai. 

 
29. jūnijs (sestdiena)  

Laiks Aktivitāte 

07:00 - 10:30 Brokastis viesnīcas restorānā 

10:00 – 19:40 Brīvais laiks paststāvīgai Veronas iepazīšanai.  

19:40 – 20:00 
Grupas tikšanās viesnīcas vestibilā, transfērs uz ARENA DI VERONA, lai baudītu Dž. Verdi operu 
Trubadūrs ar Annu Ņetrebko un Jusufu Aivazovu galvenajās lomās. 

20:00 – 24:00 Operas Trubadūrs uzvedums  ARENA DI VERONA Romiešu amfiteātrī. 

00:30 Transfērs no ARENA DI VERONA uz viesnīcu. 

 
30. jūnijs (svētdiena)  

Laiks Aktivitāte 

07:00 - 09:00 Brokastis viesnīcas restorānā 

09:00 Grupas tikšanās viesnīcas vestibilā ar gidu, lai dotos ekskursijā uz Brešu un Mantuju. 

09:00 – 10:00 Ekskursijas sākums - transfērs no viesnīcas Hotel San Pietro līdz Brešai. 

10:00 - 12:00 Ekskursija ar autobusu un kājām pa Brešu angļu/krievu valodā runājoša gida pavadībā.  

12:00 – 13:00 
Pinacoteca Tosio Martinengo Brešas mākslas muzeja apmeklējums. Muzejā mēs apskatīsim ļoti 
interesantu mākslas darbu kolekciju, tai skaitā vairākus Rafaela darbus.  

13:00 – 14:30 Brīvais laiks pusdienām Brešā (patstāvīgi). 

14:30 – 15:30 Transfērs no Brešas līdz Mantujai. 

15:30 – 17:30 
Ekskursija pa Mantuju angļu/krievu valodā runājoša gida pavadībā, kuras laikā apmeklēsim 
kultūrvēsturiski nozīmīgākās Mantujas vietas, tai skaitā Mantujas Dodžu pili. 

17:30 – 18:00 Transfērs no Mantujas uz Veronu. 

no 18:00 Brīvais laiks atpūtai un patstāvīgai Veronas iepazīšanai; 

 
1.jūlijs (pirmdiena) 

Laiks Aktivitāte 

07:00 – 09:50 Brokastis viesnīcas restorānā, izrakstīšanās no viesnīcas. 

10:00 - 11:20 Transfērs no viesnīcas HOTEL SAN PIETRO uz Paduju. 

11:20 – 13:30 
Ekskursija pa Paduju angļu/krievu valodā runājoša gida pavadībā, kuras laikā apmeklēsim 
kultūrvēsturiski nozīmīgākās Padujas vietas, tai skaitā Basilica di Sant’Antonio (ar Donatello 
altārciļņiem). 

13:30 – 15:30 Brīvais laiks pusdienām Padujā (patstāvīgi). 

15:30 – 16:30 Transfērs no Padujas uz Marco Polo Venēcijas lidostu.  

no 16:45 
Reģistrēšanās lidojumam un bagāžas nodošana reisam uz Rīgu, reiss BT 628. Nododamā bagāža 
(līdz 20kg) un rokas bagāža (līdz 8kg) ir iekļauta aviobiļetes cenā. 

18:30 Izlidošana uz Rīgu, reiss BT 628. 

22:00 Ielidošana Rīgā. 

 


