LIDOJUMS UZ ROMU (ROMA, VATIKĀNS, NEAPOLE, POMPEJI)
*IESPĒJAMS LIDOJUMS NO TALLINAS

1. DIENA
Tikšanās lidostā.
Lidojums Rīga-Roma
Ekskursija Romā.
* Romas centrā autobuss neiebrauc, pārvietošanās Romā ar metro, biļetes cena ~1,5 EUR/1 brauciens,
biļetes tiek apmaksātas atsevišķi
Gājēju ekskursija Romā (ieejas biļetes tiek apmaksātas atsevišķi), kuras laikā redzēsiet galvenās apskates
vietas vienā no senākajām pilsētām pasaulē: Kolizejs, Forumu, Kapitolijas pakalnu, Memoriālu Itālijas
vēsturei, Venēcijas laukumu un Panteonu.
Brīvs laiks.
Transfērs uz 3* viesnīcu Romas apkārtnē, atpūta.

2. DIENA
Brokastis.
Ekskursijas brauciens uz Neapoli.
Neapole – vislielākā pilsēta Itālijas dienvidos un trešā lielāka pilsēta valstī, vienlaicīgi būdama ļoti kolorīta
itāļu pilsēta, kas apbur un pārsteidz troksni un temperamentu. Pilsēta ir iekļauta UNESCO Mantojuma
sarakstā. Šī pilsēta ir itāļu picas dzimtene.
Brīvs laiks.
Pēc Neapoles apmeklējuma Jūs gaida brauciens uz Pompejiem — antīka pilsēta Neapoles līča krastā, kuru
79. gadā ir iznīcinājis Vezuva izvirdums. Pelni, kas apglabāja pilsētu un tās iedzīvotājus, saglabājuši
pilsētas būves neskartas līdz pat mūsdienām. Katru gadu apkārtnē notiek izrakumi, nesot arheologiem
arvien vairāk atklājumu, bet ceļotājiem – iespaidus un bildes.
Atgriešanās viesnīcā.

3. DIENA
Brokastis.
Ceļš uz Vatikānu (pēc vēlēšanās, papildu maksa) , pārvietošanās ar metro, biļetes cena ~1,5 EUR/1
brauciens, biļetes tiek apmaksātas atsevišķi
Kājāmgājēju ekskursija Vatikānā.
Valsts sastāv no vienas pilsētas vien. Vatikānā atrodas visu pāvestu rezidences, kas kādreiz valdīja
Vatikānā, kuru interjers un eksterjers ir īpašās uzmanības un apbrīna vērts. Vatikāna – tā ir brīvdabas
pilsēta-muzejs, kur burtiski ik pēc metra var atrast kādu apskates objektu, bet galvenais no tiem ir Sv.
Pētera bazilika – lielākā kristiešu baznīca pasaulē.
Slavenie Vatikāna muzeji glabā Senās Ēģiptes, kā arī mūsdienu mākslas priekšmetus. Vatikāna muzejos
visslavenākās apskates vietas ir Sikstinas kapela, Rafaēla istabas, bet Vatikāna kolekcijas iekļauj Rafaēla,
Ticiāna, Veronēzes, Karavadžo un Tintoreto darbus.
Brīvs laiks. Atgriešanas viesnīcā.

4. DIENA
Numuru atbrīvošana.
Transfērs uz lidostu.

Lidojums Roma - Rīga

