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“IR kultūras ceļojums uz Toskānu ar 66.Pučīni operfestivāla apmeklējumu  

un atpūtu pie Ligūrijas jūras 06 - 10.08.2020.” 
• Lielisks Pučīni “Turandotas” iestudējums Torre del Lago Puccini Gran Teatro Puccini brīvdabas 

arēnā Massačiukolli ezera krastā 66. Pučīni operfestivāla programmas ietvaros. 

• Iespēja izbaudīt atpūtu 4* viesnīcā ar 2 āra baseiniem 5 minūšu gājienā no Ligūrijas jūras krasta.  

• Iepazīsim pasaulē vecākās universitātes pilsētu – neatkārtojamo Boloņu!   

• Dosimies ekskursijā pa Pizu un klātienē izmērīsim “tieši cik slīps ir slavenais Pizas tornis”. 

• Dosimies pilnas dienas ekskursijā uz Itālijas slavenāko Renesanses pilsētu - Florenci ar neskaitāmiem 
vēstures, mākslas un kultūras pieminekļiem! Apmeklēsim pasaulē slavenāko gleznu galeriju - Uffiči 
mākslas muzeju un  Santa Croce jeb Svētās sirds baznīcu – vietu, kurā apglabāti Itālijas dižgari (tai 

skaitā Mikelandželo). 

• Gida pavadībā iepazīsim seno, romantisko Luku un apmeklēsim, iespējams, skaistāko angļu stila 
dārzu visā Toskānā. 

 
06. augusts (ceturtdiena)  

Laiks Aktivitāte 

06:00 

 
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 BT627 Rīga – Marko Polu Venēcijas lidosta. 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;  

08:05 Izlidojam uz Venēcijas Marko Polo starptautisko lidostu ar AirBaltic reisu BT627. 

09:40 
Ielidojam Venēcijas Marko Polo starptautiskajā lidostā, bagāžas saņemšana (laika starpība Rīgai 
ar Romu: -1 stunda). 

10:15 – 12:15 Pārbrauciens ar autobusu no lidostas līdz Boloņai. 

12:15 – 14:30 
Ekskursija krievu valodā runājoša gida pavadībā pa Boloņu.    
Ekskursijas laikā dalībnieki tiks nodrošināti ar austiņām, kurās tiks translēts gida stāstītais un, 
nepieciešamības gadījumā, nodrošināts tulkojums uz latviešu valodu. 

14:30 – 16:00 Brīvais laiks patstāvīgām pusdienām Boloņā. 

16:00 – 18:30 Pārbrauciens ar autobusu līdz “Hotel Mercure Tirrenia Green Park”4*. 

18:30 

Iekārtošanās viesnīcā “Hotel Mercure Tirrenia Green Park”4* classic kategorijas numuriņos. 
Viesnīcas adrese: Via dei Tulipani, 1, 56128 Calambrone PI, Itālija.  
Tālruņa numurs: +39 050 313 5711 
Nakšņošanas cenā iekļauts: brokastis viesnīcas restorānā, WiFi un 2 āra baseinu izmantošana. 

No 18:30 
Brīvais laiks patstāvīgām vakariņām (netālu no viesnīcas ir dažādi restorāniņi un kafejnīcas, kā 
arī pārtikas supermārkets). Viesnīca piedāvā vakariņu bufeti, bet restorāniņos ārpus viesnīcas 
var paēst garšīgāk un lētāk. 

     

07. augusts (piektdiena)  

Laiks Aktivitāte 

07:00 - 10:00 Brokastis viesnīcas restorānā. 

Līdz 14:00 
Brīvais laiks atpūtai pie baseina (viesnīcai ir 2 lieli āra baseini) vai pludmalē pie jūras. 
Pusdienas patstāvīgi. 
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Pludmale atrodas 5 min. gājiena attālumā no viesnīcas. (apm. 350 metru). Pretī viesnīcai 
atrodas 2 labiekārtotas pludmales – “La Siesta” un “La Tintarella”. Abas pludmales ir par maksu 
– saulessargs un 2 sauļošanās gultas maksā no 15 EUR līdz 20EUR dienā. Abas pludmales ir 
aprīkotas ar pārģērbšanās kabīnēm, dušu un pludmales bāru.   

14:00 Grupas satikšanās viesnīcas vestibilā, lai dotos ekskursijā uz Pizu un Luku. 

14:00 – 14:40 Transfērs ar autobusu no viesnīcas “Hotel Mercure Tirrenia Green Park” uz Pizu. 

14:40 – 16:40 

Ekskursija krievu valodā runājoša gida pavadībā pa Pizu ar Pizas torņa kompleksa 
apmeklējumi.    
Ekskursijas laikā dalībnieki tiks nodrošināti ar austiņām, kurās tiks translēts gida stāstītais un, 
nepieciešamības gadījumā, nodrošināts tulkojums uz latviešu valodu. 

16:40 – 17:10 Ekskursijas turpinājums - pārbrauciens gida pavadībā uz Luku. 

17:10 – 19:00 Ekskursija krievu valodā runājoša gida pavadībā pa Luku.    

19:00 - 20:30 Brīvais laiks patstāvīgām vakariņā Lukā. 

20:30 – 21:00 Transfērs uz viesnīcu “Hotel Mercure Tirrenia Green Park”. 

 
8. augusts (sestdiena) 

 

Laiks Aktivitāte 

07:00 - 10:00 Brokastis viesnīcas restorānā. 

Līdz 17:30 
Brīvais laiks atpūtai pie baseina (viesnīcai ir 2 lieli āra baseini) vai pludmalē pie jūras. 
Pusdienas patstāvīgi. 

17:30 Grupas satikšanās viesnīcas vestibilā, lai dotos uz 66. Pučīni operfestivāla izrādi “Turandota”. 

17:30 – 18:15 Transfērs ar autobusu līdz Gran Teatro Puccini Massačiukolli ezera krastā.  

18:15 – 20:45 
Brīvais laiks pastaigai pa “Mūzikas parku” (Parco della Musica), kafijas tasei vai patstāvīgām 
vakariņām kādā no netālu no estrādes esošajām kafejnīcām vai restorāniem. 

21:15 – 24:00 
Baudām Dž. Pučīni operas “Turandota” iestudējumu Gran Teatro Puccini. Grupai ir iegādātas 
ļoti labas biļetes – 2.sektors, 8-9-10 un 11 rinda.  

24:00 – 24:40 Transfērs ar autobusu uz viesnīcu. 

 
09. augusts (svētdiena) 

 

Laiks Aktivitāte 

07:00 – 10:00 Brokastis viesnīcas restorānā. 

10:30 Grupas satikšanās viesnīcas vestibilā, lai dotos pilnas dienas ekskursijā uz Florenci.  

10:30 – 12:30 Transfērs ar autobusu no “Hotel Mercure Tirrenia Green Park” līdz Florencei. 

12:30 – 14:30 

Ekskursija “Florences Renesanses laika spožums” krievu valodā runājoša gida pavadībā, kuras 
laikā mēs apmeklēsim Florences vecpilsētas skaistākās un vēsturiski interesantākās vietas, kā arī 
Basilica di Santra Croce jeb Svētās sirds baziliku.  
Ekskursijas laikā dalībnieki tiks nodrošināti ar austiņām, kurās tiks translēts gida stāstītais un, 
nepieciešamības gadījumā, nodrošināts tulkojums uz latviešu valodu.  

14:30 – 16:30 Brīvais laiks patstāvīgām pusdienām Florencē. 

No 16:30 Pasaulslavenās Uffiči gleznu galerijas apmeklējums. 

19:00 – 21:00 Transfērs no Florences uz viesnīcu. 
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10. augusts (pirmdiena) 

 

Laiks Aktivitāte 

07:00 – 10:00 Brokastis viesnīcas restorānā. 

10:00 Izrakstīšanās no viesnīcas, bagāžas novietošana autobusā. 

10:00 – 12:45 Pārbrauciens līdz skaistajai, vēsturiskajai Ferraras pilsētai.  

13:00 – 15:00 Brīvais laiks patstāvīgām pusdienām Ferrārā un pastaigai pa Ferrāras vecpilsētu.  

15:00 – 16:30 Transfērs no Ferraras līdz Marco Polo starptautiskajai Venēcijas lidostai. 

16:30 Reģistrēšanās lidojumam un bagāžas nodošana reisam uz Rīgu, reiss BT 628. 

18:30 Grupas izlidošana uz Rīgu ar reisu BT 628. 

22:00 Ielidošana Rīgā. 

 


