
 

 

 
 

 

 

Diena 

 
Maršruts Naktsmītnes 

1.diena 
25/09 

 

Plkst.05:00 tikšanās  lidostā Rīga. 
Reģistrēšanās lidojumam 
Lidojums Rīga – Katānija 07:15 – 09:45 
Tikšanās  lidostā ar vietējo gidu un došanās  ekskursiju programmā.  
Šodien – viena no Eiropas nemierīgākā  vulkāna iepazīšana -  Etnas  iepazīšana.  
Etna, arī Montdžibello vai Munčibedu, ir aktīvs stratovulkāns Itālijā, Sicīlijas 
austrumos, Mesīnas un Katānijas pilsētu tuvumā. Tas ir augstākais aktīvais vulkāns 
Eiropā, tā augstums ir 3326 metri virs jūras līmeņa. Sensenas leģendas vēsta, ka Etna 
ir bijusi dieva Vulkāna – uguns un kalēju aizbildņa – kalve. Tur viņš esot kalis ieročus 
un bruņas dieviem, kā arī teiksmu varoņiem. Kā arī gatavojis zibens šautras Jupiteram. 
Čefalu (Cefalu) mazpilsētiņa atrodas vien stundas braucienā (~70 km) no Palermo, un 
ir viens no skaistākajiem Sicīlijas dabas nostūriem. Un arī viens no respektablākajiem 
Sicīlijas mūsdienu tūrisma centriem. Laukumā pie Bazilikas katedrāles un pilsētiņas 
centrālajā ielā (Corso Ruggero), kas tai piekļaujas, ir daudz kafejnīcu un bāru, kuros mīl 
pulcēties un patērzēt tūristi un vietējie iedzīvotāji. Šajā vietā daudz ļaužu ir jebkurā 
dienas un nakts laikā 
Piwvakarē ierašanās Palermo, izvietošanās viesnīcā. 
Vakariņas. 
 

 
Nakts viesnīcā 
Palermo 

 

2.diena 
26/09 

Brokastis viesnīcā.  
Pilna dienas ekskursija uz Palermo un Monreale. 
Ekskursijas laikā apmeklēsim FOCACCERIA SAN FRANCESCO, kur varēsim nobaudīt  
Panino con le panelle un glāzi vīna. 
Monreale – pilsētiņa, kas faktiski ir Palermo dienvidu piepilsēta un atrodas pakalna 
virsotnē. Jūs apskatīsiet benediktīniešu klostera pagalmu un Monreales katedrāli – šīs 
celtnes 12. gs. uzcēla normaņu valdnieks Vilhelms II. Katedrāle slavena ar savām 
viduslaiku mozaīkām, kuras darinājuši sicīliešu un bizantiešu mākslinieki – nevienā citā 
pasaules dievnamā mozaīku nav tik daudz.  
Palermo, kur apmeklēsim nozīmīgākos šīs brīnišķās pilsētas tūrisma objektus: Palermo 
katedrāli, Piazza Pretoria laukumu ar krāšņo strūklakas kompleksu, La Martorana 
rajonu, Sv. Kataldo baznīcu, iespaidīgo Massimo teātra ēku, Politeama Garibaldi teātra 
ēku un arhitektūras ziņā lielisko Quattro Canti namu.  
Pievakarē atgriešanās viesnīcā. 
Vakariņas 
 

Nakts viesnīcā 
Palermo 

 

3. diena 
27/09 

 

Brokastis viesnīcā.  
Šodien  dosimies uz Erice, Marselu un  Agridžento. 
Brauciens uz Eričes pilsētu (Èrici) – neparasti skaistu, neaizmirstamu viduslaiku 
pilsētiņu, kur pagātne ir gluži kā iekapsulēta, kur saglabājusies seno laiku apbrīnojamā 
aura. Pastaiga pa pilsētas galveno ielu, kuras rota ir daudzie nami, kas celti sensenos 
laikos: Normaņu pils, Venēras pils (Castello di Venere) u.c. Sekos brauciens uz 
Marsalu, kur degustēsim vīnus vietējā vīna darītavā.   
Agrigento atrodas kalnainos laukos, kas atrodas ļoti tuvu Sicīlijas dienvidu krastam, un 
pateicoties tās lieliskajām templistu drupām, tā ir viena no visvērtīgākajām Sicīlijas 
pilsētām. Daudzās senās ēkas ir spilgtā kontrastā ar mūsdienu augstceltņu blokiem, kas 
pārsvarā dominē, it īpaši vecpilsētas dienvidu daļā. Papildus šīm senatnes liecībām ir arī 
gan viduslaiku, gan baroka laikmeta ēkas, kuras ir vērts aplūkot. Pludmales atrodas 
tikai īsa attālumā Lido San Leone un Porto Empédocle. Agrigento galvenās tūristu 
apskates vietas no kristīgās ēras atrodas pašreizējā pilsētas centrā, starp dzelzceļa 
staciju un katedrāli. No seniem laikiem tie ir dienvidaustrumos un dienvidos no pilsētas, 
kas stiepjas Tempļu ielejā un ārpus tās. 
 
 

Nakts viesnīcā 
Agridžneto 

 

4. diena 
28/09 

Brokastis viesnīcā. 
Pilna dienas ekskusrija uz Pjaca Armerina un Taormina 
Pjaca Armerina - pilsēta, kas izvietojusies uz trim pakalniem Sicīlijas kalnu vidienē, ir 
slavena ar viduslaiku pieminekļiem un pilīm baroka stilā. Savu nosaukumu tā ieguvusi 
no kādreiz šeit izvietotas langobardu kara nometnes. Romiešu laikos šeit atradās 
Maksimina Herkulesa (Maximin Hercules), Romas imperatora Diokletiana (Diocletian) 
„labās rokas”, villa (celta 4.gs. beigās). Šo antīkās pasaules skaisto mākslas darbu ar 
unikālajām mozaīkām atraka tikai pagājušajā gadsimtā. Villa Romana del Casale tiek 
uzskatīta par vienu no nozīmīgākajiem pēdējā laika arheoloģiskajiem atklājumiem. Tajā 

Nakts viesnīcā 
Taorminā 

 



 

 

ir gan greznas zāles, gan ēdamistabas - tā saucamās triklīnijas (triclinia), viesu 
uzņemšanas telpas, iekšpagalms ar strūklaku un marmora kolonnām, dzīvojamās 
telpas, termas. Viss izrotāts ar izcilām un lieliski saglabātām mozaīkām. Villa 
galvenokārt tika apdzīvota medību sezonā, tāpēc galvenais mozaīku sižets ir medību 
ainas. Pēc ekspertu domām, šīs mozaīkas sniedz unikālu iespēju detalizēti izpētīt antīko 
apģērbu, ieročus un citas to laiku detaļas. 
Ir vērts aplūkot arī unikālo Pergusa (Pergus) ezeru – apdzisuša vulkāna krāteri, kas 
pildīts ar lietus ūdeni. Ja var ticēt grieķu mītiem, tieši šeit tika nozagta Persefone un 
aizvesta uz Aīda valstību. 
Interesi raisīs arī pilsētas nami ar savām īpatnējām ģeometriskām formām, jo savulaik, 
māju saimniekdēliem apprecoties, tiem tika veidotas piebūves, kur dzīvot jaunajai 
ģimenei. 
Taormina - skaistā Taorminas pilsēta Sicīlijas piekrastē, vieta, kas uzņem arvien vairāk 
apmeklētāju. Šī pilsēta atrodas Tauros kalnā, un no tā paveras skats uz jūru un Etnas 
vulkānu, tāpēc tikai to ir vērts apmeklēt. Bet tiek arī teikts, ka tā ir viena no 
skaistākajām pilsētām visā Sicīlijā, tāpēc to būs vērts pārbaudīt. Bet Taorminā ir ne 
tikai skati, bet arī daudzi vēstures pieminekļi, pludmales un skaistas ielas. 
Vietas, kuras mūs neatstās vienal’dzīgus - senais Taormīnas helēnistiskais teātris. Tas ir 
grieķu teātris, otrs lielākais salā, un no tā paveras iespaidīgs skats uz Etnas vulkānu. 
Tas ir diezgan labi saglabājies, un šodien tur tiek rīkoti daži pasākumi, piemēram, 
koncerti. El Palazzo Corvaja Tā ir XNUMX gadsimta viduslaiku pils, kurā mēs varam 
redzēt zināmu arābu ietekmi. Tā bija pirmā Sicīlijas parlamenta mītne. Šodien tas ir 
tūrisma birojs un muzejs, tāpēc apmeklējums var būt ļoti praktisks, lai mūs informētu 
par Taorminas apskates vietām un arī par to, kā nokļūt visos interesējošajos punktos. 
Tas atrodas skaistajā Plaza Vittorio Emanuelle II. 
San Nicolás de Taormina katedrāle atrodas Corso Umberto, un tā ir viduslaiku izskata 
katedrāle ar baroka portālu. Tā kā jūs atrodaties Korso UmbertoJūs varat izmantot 
iespēju iepirkties, un jāsaka, ka tā ir viena no jomām, kurā ir vairāk tūristu. Ir visu 
veidu veikali, un tās ir arī vecas ielas ar balkoniem, kas pilni ar ziediem, kas tos padara 
viesmīlīgākus un īpašākus. 
Pievakarē iekārtošanās viesnīcā. 
Vakariņas 
 

 

5.diena 
29/09 

Brokastis. 
Šodien pilnas dienas eksursija uz Lipāru salām. 
Lipāru salas jeb Eolu salas ir vulkāniskas izcelsmes salu arhipelāgs Tirēnu jūras 
dienvidos netālu no Sicīlijas krastiem, Itālijā. Arhipelāgā ir izvietojušās desmit 
vulkāniskas izcelsmes salas, no kurām septiņas ir apdzīvotas, bet divas ir aktīvi vulkāni. 
Lielākās salas ir Lipari, Vulkāno, Salina un Stromboli 
Došanās ar autobusu uz Milacco (Milazzo) ostu, no kuras prāmji un kuteri dodas uz Eolu 
(Eolie) jeb Lipāru (Lipari) arhipelāgu (ietilpst salas: Alikudi (Alicudi), Filikudi (Filicudi), 
Salina (Salina), Panareja (Panarea), Vulkano (Vulcano), Lipāri (Lipari), kā arī Stromboli 
sala ar aktīvu vulkānu, un vēl dažas pavisam nelielas saliņas). Jūs dosieties uz Lipāri – 
lielāko un gleznaināko arhipelāga salu, apskatīsiet Lipāri pilsētas seno kvartālu, nelielo 
arheoloģijas muzeju Kastello, nekropoli, 12. gs. celto normaņu katedrāli, kas svētīta par 
godu Sv. Bērtulim. Ar savu skaistumu pārsteidz faraglioni – klintis, kas šur tur haotiski 
izspraukušās pret debesīm no jūras klaja. Vulkāno salā burbuļo dubļu avoti un vannas, 
geizeri izverd ūdeni un tvaikus. Netālu no Lielā krātera atrodas Porto Levante osta, pie 
kuras plešas pludmales, kas klātas ar melnām smiltīm.  
Pievakarē atgriešanās viesnīcā.  
Vakariņas 
Pievakarē atgriešanās viesnīcā. 
Vakariņas 
 

Nakts viesnīcā 
Taorminā 

 

6.diena 
30/09 

Brokastis.  
Pilna dienas ekskusrsija uz Katāniju un Sirakūzu. 
Katānija (Catania) – pilsēta, kuru grieķu kolonisti dibinājuši 729. gadā p.m.ē. Visā 
garajā savas pastāvēšanas vēsturē Katānija četras reizes ir nopietni cietusi no 
zemestrīcēm, trīsreiz tikusi pārklāta ar lavu pēc Etnas izvirdumiem, piecreiz būvēta no 
jauna, kardināli mainot savu veidolu. Itāļu arhitekts no Palermo Džovanni Batista 
Vakkarini (Giovanni Battista Vaccarini) 18. gs. izveidoja jaunu Katānijas tēlu t.s. 
Sicīlijas baroka stilā – pilsētā ēkas tika celtas no melniem vulkāniskas izcelsmes 
akmeņiem, bet ielas tika veidotas taisnas un tās veda uz plašiem laukumiem. Drīzumā 
šāds pilsētbūvniecības stils izplatījās pa visu Sicīliju, un to arī nodēvēja par Sicīlijas 
baroku. Jums būs iespēja izstaigāt šīs apbrīnojamās ielas, apmeklēt zivju tirgu, kas 

darbojas jau 300 gadus, Universitātes laukumu, Doma katedrāli, kurā glabājas pilsētas 
aizbildnes debesīs – Svētās Agates pīšļi. Tāpat Doma katedrāles laukumā jūs redzēsiet 
strūklaku ar melno ziloni, kas kļuvusi par Katānijas pilsētas vizītkarti.  

Nakts viesnīcā 
Taorminā 

 



 

 

 

Brauciena cena: 1467,- 
Pirmā iemaksa: 500,- EUR 

 
Brauciena cenā ietverts:  

- Lidojums Rīga – Katānija - Rīga; 
- Nododamā bagāža 20 kg; 
- Viesnīca 7 naktis ar brokastīm un vakariņām; 
- Pilna ekskursiju pakete; 
- Ceļojuma medicīniskā apdrošināšana 
- Grupas vadītājs no Rīgas 

 
 

Brauciena cenā nav ietverts:  
 

- personīgie izdevumi; 

- dzeramnaudas personālam 
 
   

Sirakūza (Siracusa) – tāda paša nosaukuma provinces galvaspilsēta, kas atrodas 
Sicīlijas dienvidaustrumu piekrastē, pie glezna Jonijas jūras līča. Pilsēta dibināta 734. 
gadā p.m.ē., tajā ir dzīvojis slavenais Arhimēds. Jūs kopā ar vietējo gidu apmeklēsiet 
Arheoloģisko parku, kurā atrodas ievērojami antīkā perioda objekti: Dionīsa auss – 
klints ar milzīgu mākslīgi veidotu plaisu un satriecoši labu akustiku tajā, grieķu teātris, 
kas celts 5. gadsimta sākumā p.m.ē. un ir saglabājies līdz mūsdienām praktiski 
nepostīts, kā arī Romas perioda amfiteātris. Pēc tam jūs dosieties uz vecpilsētu, kas 
atrodas Ortidžas (Ortigia) salā. Sicīlijā senākā doriešu tempļa (celts par godu 
Apollonam) drupas, daudzu leģendu apvītais nimfas Aretuzas avots Artemīdas laukumā 
– tā ir vien maza daļa no tā, kas piesaista tūristu sajūsmas pilnos skatienus un 
uzmanību. Atgriešanās viesnīcā plānota uz vakariņu laiku. 
Vakariņas viesnīcā 
Pievakarē atgriešanās viesnīcā. 
Vakariņas 
 

7.diena 
01/10 

Brokastis viesnīcā. 
Atpūtas diena -  sauļošanās, suvenīru iegāde.... 
Vakariņas viesnīcā. 
 

Nakts  viesnīcā 
Taorminā   

8.diena 
02/10 

Brokastis viesnīcā.  
Ap 7:15 transfērs uz lidostu. 
Reģistrēšanās reisam. 
Lidojums Katānija – Rīga 10:35 – 14:55 
 

 

Anniņmuižas bulvāris 54-64, LV-1069 

Rīga 

Tel: 67223112 

GSM: 29405500 

E-mail: maris@digitours.lv 

Web: www.digitours.lv 
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