
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.diena. Lidojums: Rīga – Katānija. Transfērs uz viesnīcu Aloha 
d’Oro 4*. Iekārtošanās un brokastis viesnīcā un brīvais laiks. 
Iesakām doties Katānijas pilsētas ekskursijā. Ekskursijas laikā 
apskatīsim pilsētas vēsturisko centru, kas pateicoties dažādu 
arhitektūras ietekmju apvienojumam un baroka celtņu pārpilnībai 
iekļauts UNESCO Pasaules vēsturiskā mantojuma sarakstā.  
Nakts viesnīcā viesnīcu Aloha d’Oro 4* http://www.hotel-
aloha.it/sito/ 
 
2.diena. Brokastis viesnīcā. Brīvais laiks vai ekskursija uz Etnas vulkānu un 
Taorminnu. Pilnas dienas ekskursijas pirmajā daļā dosimies uz nelielu ciematiņu 
Rifugio Sapienza, kas atrodas Etnas vulkāna dienvidu nogāzē. Šeit 
varēs vērot pēdējo 20 gadu laikā notikušo izvirdumu sekas – lavas 
laukus. No ciemata trošu dzelzceļš mūs uzvedīs līdz vulkāna 
krāterim, kur gida pavadībā to varēsim apskatīt. Ekskursijas otrajā 
daļā kājām izstaigāsim Taorminas pilsētu- tās vēsturisko centru un 
grieķu teātri. Tiks dots brīvs laiks pirms atgriešanās viesnīcā.  
Nakts viesnīcā viesnīcu Aloha d’Oro 4* http://www.hotel-
aloha.com/sito/   
 
3.diena. Brokastis viesnīcā. Brīvais laiks vai Palermo pilsētas 
ekskursija. 
Pilnas dienas ekskursijas laikā apskatīsim Palermo vēsturisko centru ar 17. gs. spāņu 
baroka arhitektūras paraugiem un burvīgām strūklakām. Pēc tam dosimies uz 1463. 
gadā celto pilsētas Rātsnamu, kā arī apskatīsim Doma katedrāli, kuras būvniecībā 
saplūduši gotikas, baroka un arābu arhitektoniskie elementi. Intereses vērta būs arī būs 
pastaiga cauri Arābu tirgum.  
Nakts viesnīcā viesnīcu Aloha d’Oro 4* http://www.hotel-aloha.com/sito/   
 

4.diena. Brokastis viesnīcā. Brīvajā laikā iesakām Noto un 
Sirakūzas ekskursiju. Ekskursijas pirmajā daļā dosimies uz 
Sirakūzu, kur galvenie apskates objekti būs – Vecpilsēta, kas atrodas 
uz nelielās Ortidžijas salas un ar pārējo pilsētu savienota trīs tiltiem, 
kā arī arheoloģiskā zona, kuras galveno dominanti veido grieķu 
teātris un romiešu amfiteātris. Ielūkosimies slavenajā grotā, kas 
saukta par Dionīsija ausi, kas pazīstama neparastās akustikas dēļ.  
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Ekskursijas gaitā viesosimies arī Noto, lai novērtētu tās pasaulslaveno baroka 
arhitektūru. 
Vakarā transfērs no viesnīcas  uz lidostu. 
 

5.diena.  
Lidojums: Katānija – Rīga. 
 

 

 

 
 
  
 
 
 

 
 
 

 

 

Tel: 67223112; Fax: 67282512 
GSM: 26433302, 
E-mail: digitours@digitours.lv 
Web: www.digitours.lv 
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