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Romas brīvdienas 

ar Vatikānu 
 

 
13.oktobris – 17.oktobris 

 

Roma-mūžīgā pilsēta, pasaules centrs, kristietības sirds. Trīs tūkstoši notikumiem bagātu gadu 
atstājuši pēdas šai pilsētā, veidojot tās seju un raksturu. Iepazīsim pilsētu, kur senie 

karavadoņi, imperatori, pāvesti un prinči veidojuši pilsētu pēc sava vaiga un līdzības. 
Piedzīvosim šo sirreālo sajūtu, redzot klātienē to, par ko tik daudz ir lasīts, dzirdēts un citu 
atmiņu stāstos stāstīts. Baudīsim šīs dienas lēnām, nesteidzoties, izbaudot un no sirds! Bet 

vakarus pavadīsim Romas krodziņos klausoties itāļu mūziku un izgaršojot tik dažādo Romas 
virtuvi. 

 

 
 

Ievērībai! 

 

- Ceļojums pa pilsētu 

 

- Visas naktis vienā viesnīcā Romā 

 

- Iekļautas visas brokastis un 2 vakariņas. 
 
 

1. DIENA, TREŠDIENA, 13.10. RĪGA – ROMA 

Visi ceļ ved uz Romu 

                                                          

             

 
                                                                                                           -/-/V 
Plkst. 13:00 tikšanas Rīgas lidostā, 14:50 lidojums Rīga – Roma. Brauciens uz viesnīcu Romā, iekārtošanās. Vakarā 

pastaiga pa pilsētu un dosimies uz kādu vietējo Romas restorānu ieturēt bagātīgas, īstenas itāļu vakariņas. 
Neiztrūkstoši vietējais vīns. Salute!  

Nakts viesnīcā Romā. Dienā~ 40 km.    
 

2. DIENA, CETURTDIENA, 14.10. ROMA – VATIKĀNS 

Vatikāna dārgumi un šarmantā Trastevere 
 

    B/-/V 

Pēc brokastīm dosimies uz Vatikāna muzejiem, kur var aplūkot vienu 
no bagātākajām mākslas kolekcijām pasaulē. Pinakotēkā skatīsim Fra 
Andželiko, Džovanni Bellini, Leonardo, Karavadžo, Veronezes, Ticiana, 

Džoto , Rafaēla un citu vecmeistaru izcilos darbus. Karšu un gobelēnu 
galerijas, Bordžu apartamentus, Rafaēla izcilās freskas, un grandiozo 

Siksta kapelu. Ap pusdienas laiku apmeklēsim Sv. Pētera laukumu un 
katedrāli - katoļu baznīcas centru. Bernīnī izbūvēto katedrāles priekš 
laukumu ar iespaidīgajām pusloka kolonādēm, Mikelandželo projektēto 
kupolu un viņa veidoto ,,Pieta’’, iespaidīgo Bernīni radīto baldahīnu un 
krāšņo ar marmoru apdarināto katedrāli. Iespēja uzkāpt grandiozajā 
Mikelandželo projektētajā kupolā, no kura paveras neaizmirstams, plašs 

skats pār pilsētu. Vakarpusē kopīga pastaiga, vērosim Romas izgaismotos 
laukumus un ieliņas. Vakariņas iesakām ieturēt kādā Trasteveres krodziņā 
baudot ‘’cucina romanesca’’ tradicionālo romiešu virtuvi un vietējos vīnus. 

Varbūt šovakar Frascati?  Nakts viesnīcā Romā. Dienā~ 20 km.    
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 13:00 tikšanās Rīgas lidostā, 14:50  Rīga ___ 16:55  Roma, AirBaltic   3h 5min  
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3. DIENA, PIEKTDIENA, 15.10. ROMA 

Pasaulīgā un sakrālā Roma               
                                        
 B/-/- 

Pēc brokastīm dosimies ekskursijā pa Romu vietējā gida pavadībā-Roma 
senajos un jaunajos laikos. Izstaigāsim Romu no Kolizeja līdz Romas 
forumiem, no Kapitolija kalna līdz Venēcijas laukumam. Skatīsim 
‘’visu dievu ‘’ templi – Panteonu. Būs arī kafijas pauze, un laiks gardam 

saldējumam un picas šķēlei.  Redzēsim nesen restaurēto Trevi strūklaku, 
kur varēsim iemest kādu monētu – laimei, mīlestībai un lai reiz šeit 
atgrieztos. Spāņu laukums un Trinita dei Monti kāpnes.  Dienas otrajā 
pusē brīvs brīdis lai apmeklētu kādu grāmatnīcu- kafejnīcu, vai iepirktos 
elegantajā Via dei Condotti un galvenajās tirdzniecības ielās Via del 
Corso un Via di Rienzo.  

Nakts viesnīcā Romā. Dienā~ 30 km.    
 

 
 
 

 

4. DIENA,  SESTDIENA, 16.10. ROMA 

Roma katra sirdij                        
                                 

 B/-/- 

Šodien vietējā gida vadībā dosimies kopīgā ekskursijā uz Gianikolo 
un Trasteveri. Rīta pusē dosimies uz Gianikolo parku, kur var baudīt 
mieru un klusumu un vienu no skaistākajām Romas ainavām. 
Izstaigāsim šarmanto Trasteveri, kuru vietējie romieši uzskata par 

visīstāko no Romas rajoniem. Trastevere savulaik bija Romas 
bohēmas rajons, kur šodien senais šarms nav zudis. Mazas ieliņas, 
laika apbružātas  ēkas un daudz dažādu tavernu. Tibras sala, Campo 
de’ Fiori, kura centrā atrodas kolorītais tirgus un Navona laukums ar 

Četru upju strūklaku.  Dienas otrajā baudīsim Romu braucot 
divstāvīgā autobusā, kur vairāku stundu garumā redzēsim pilsētas 

slavenākos apskates objektus, arī tos kurus nebūsim vēl skatījuši.  
Nakts viesnīcā Romā. Dienā~ 40 km.    

 

 

 

 

5. DIENA, SVĒTDIENA, 17.10. ROMA - RĪGA 

                      Ceļš mājup                          

                                                                    
 B/-/- 

Brīvs rīts Romā. Laiks nelielai pastaigai, gardumu un suvenīru iegādei. Ap 

pusdienas laiku brauciens uz Romas lidostu. 17:40 lidojums Roma- Rīga. 
Arrivederci Roma!!!. ap 21:40 ierašanās Rīgā.   

Dienā~ 40 km.    
 

 
 

 
 

 

 

 

 17:40  Roma ___ 21:40  Rīga, AirBaltic   3h  
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Cena 880 eiro 

 
Ceļojuma cenā ietilpst:  
 

• + lidojums Rīga – Roma – Rīga 
• + dzīvošana 3* viesnīcā divvietīgā numurā 
• + 4 brokastis un 2 vakariņas 
• + transports ceļojuma laikā 
• + standarta ceļojuma apdrošināšana 
• + laviešu valodā runājošs grupas vadītājs 
• + krievu valodā runājošs vietējais gids 

• + dzeramnaudas vietējam gidam un šoferiem 
•  

Ceļojuma cenā neietilpst: 
 

• - programmā neminētu pasākumu un objektu  
• apmeklēšanas izmaksas 
• - ieejas biļetes apskates objektos, kas nav  
• iekļauti programmā 
• - neminētas ēdienreizes 
•  

 

 

 
Ja vēlaties dzīvot vienvietīgā numurā, piemaksa – 114 eiro. 

 
Piesakoties ceļojumam, vieta grupā tiks rezervēta pēc 400 eiro maksājuma. 
Gala maksājums 480 eiro, 40 dienas pirms izlidošanas (03.09.2021.) 

 
Atsakoties no ceļojuma līdz 40 dienām (03.09.2021.) pirms izlidošanas, tiek ieturēti 400 eiro. 
Atsakoties no ceļojuma mazāk kā 40 dienas pirms izlidošanas, tiek zaudēta pilna summa. 
 
 

* Ekskursiju kārtība var mainīties dēļ laikapstākļiem vai grupas vadītāja ieteikumiem. 

 
* Ja kādu objektu nav iespējams apmeklēt, tas tiks aizvietots ar citu līdzvērtīgu. 

 
 


