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Vasaras festivāls  

Toskānā 
Iespējams Toskānas noslēpums slēpjas ciprešu alejās, bet iespējams saulrietos un 
Florences mākslas elpā. Bet varbūt Ligūrijas jūras krastos tas šūpojas vai Dantes 
Aligjērī dzejas vārsmās. Festivāla laikā iespēja iepazīt šo pasakaino Itālijas 
reģionu, kā arī sastapties ar citiem tautu pārstāvjiem viņu dejās un dziesmās. 

Festivāla norises datumi: 27.-31.07.2023. 
Festivāla norises vieta: Toskāna 
Pieteikšanās festivālam: līdz 1. decembrim 
Uz festivālu tiek aicināti: kori, ansambļi, tautas un moderno deju kolektīvi, orķestri un folkloras kopas 
 

 

ASTOŅU DIENU AVIO CEĻOJUMS 24.-31.07.2023. 
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1. DIENA – 24.07.2023. – PIRMDIENA 
 
Plkst. 5.00 tikšanās lidostā “Rīga”. 
 
Plkst. 7.05 tiešais lidojums Rīga-Piza. Plkst. 8.55 ielidošana Pizā. 
 

Toskānu sāksim iepazīt ar vienu no pasaulē pazīstamākajiem tūrisma objektiem, proti, Pizas torni. Šis 
tornis pavisam noteikti ir šī reģiona simbols, kurš ik gadu vilina pie sevis miljoniem tūristu, lai to apskatīti, 
apbrīnotu un uztaisītu šķībāko foto.  
 

Interesanti, ka torņa būvniecība ilga 2 gadsimtus un vairākas reizes tika apturēta. Pizas torņa būvniecības 
darbi sākās 1173. gada 9. augustā. Līdz 1178. gadam strādnieki bija jau pabeiguši trešo stāvu, tomēr to, ka 
tornis sasveras visi juta jau pēc pirmā stāva uzcelšanas. Celtniecība tika apturēta uz gandrīz simt gadiem. 
Nav zināms, kāpēc pusgatavais tornis tika pamests. Tālaika arhīvos kāds notārs savu papīru vienas lapas 
malā ir uzskicējis pusgatavo torni, kur skaidri redzams, ka ēka ir sasvērusies. Taču nav nekādu 
izskaidrojumu tam, kāpēc darbu pārtrauca. Iespējams, tas bija sakarā ar to, ka Pizas Republika tajā laikā 
bija iesaistīta militārajos konfliktos ar citām Itālijas provincēm, piemēram, Dženovu, Lukku un Florenci. 
Daļa vēsturnieku izsaka minējumu, ka tornis piepeši sasvērās bīstami stipri un tāpēc valstsvīri un būvdarbu 
vadītāji darbu apturēja, lai ļautu zemei zem nosēsties. Savādāk, tornis, iespējams, sabruktu. Otrais 
būvniecības vilnis atsākās 1272. gadā. 1278. gadā pabeidza septīto stāvu un tagad atlika tikai uzcelt pēdējo 
stāvu septiņiem lielajiem zvaniem, kas vēl bija jāizlej. Taču būvniecība apstājās vēlreiz - iespējams, tāpēc, 
ka tornis sasvērās arvien vairāk. Pēdējais būvniecības vilnis atsākās 14. gadsimta sākumā, taču neviens 
droši nezina, kad torni iesvētīja. Avotos parasti tiek minēts, ka zvanu tornis tika pabeigts 1350. gadā. 
 
Ieejas maksa Pizas tornī un Domā: 20 EUR/pers. (pēc izvēles) 
 

 
 

Vakariņas. 
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2. DIENA – 25.07.2023. – OTRDIENA 
 

Brokastis. 
 

Šodien dosimies izbraukuma ekskursijā uz Cinque Terre. Šī ir viena no skaistākajām vietām visā Itālijā, kur 
Ligūrijas jūras krastā izvietojušās pieci mazi zvejnieku ciematiņi ar krāsainām mājiņām. Dosimies 
pārgājienā gar jūru, lai baudītu kaut nedaudz šo īpašo Ligūrijas jūras krastu ar skaistām ainavām un cikāžu 
dziesmām. 
 

Takas posma garums ~4 km. Trekinga taku maksa ~10 EUR/pers. 
 

 
 

 
 

Vakariņas. 
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3.DIENA – 26.07.2023. – TREŠDIENA 
 

Brokastis. 
 

Un kas gan ir Itālija bez viņu saldējuma, ko pasaulē pazīstam ar itāļu vārdu “gelato”. Dosimies kopā mācīties 
pagatavot gardāko saldējumu pasaulē. 

Saldējuma pagatavošanas meistarklase: 25 EUR/pers. 
 

 

 

Dienas otrajā daļā atpūta pie Ligūrijas jūras. Atpūta balto smilšu pludmalē jeb Spiagge bianche. 

 

Vakariņas. 
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4. DIENA – 27.07.2023. – CETURTDIENA 
 

Brokastis. 
 

Nevar būt Toskānā un neapmeklēt Florenci. Pilsētu – muzeju, kura patiesi ir renesanses, mākslas un 
arhitektūras šūpulis. Tās diženajā literārajā mantojumā savu ieguldījumu devuši rakstnieki Dante Aligjērī, 
Petrarka un  Bokačio. Ar savām gleznām un skulptūrām Florenci par vienu no pasaules izcilākajiem mākslas 
centriem padarījuši mākslinieki Mikelandželo, Džoto, Donatello un citi. Skatīsim Santa Maria del Fiore- 
marmora mežģīnēm rotāto katedrāli, Sinjorijas laukumu, Dantes māju, Ponte Vekio. Dosimies pilsētu 
izzināt kopā ar vietējo gidu.  
 

Ekskursija ar vietējo gidu (angļu valodā): ~10 EUR/pers. 
 
 

 

 
 

Vakariņas. 
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5. DIENA – 28.07.2023. – PIEKTDIENA 
 

Brokastis. 
 

Festivāla koncerta diena. Gatavošanās un koncerts.  
 
Katrs kolektīvs uzstājas ar 10 minūšu sagatavotu koncerta programmu. Dalībnieku skaits vai vecums nav 
ierobežots. Drīkst būt muzikāls pavadījums USB formātā vai dzīvais pavadījums. Festivāla koncerts tiek 
organizēts Toskānas reģiona pilsētiņā -  Montecatini Terme. Uzstāšanās uz brīvdabas skatuves.  
 

 
 

 
 

Vakariņas. 
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6.DIENA – 29.07.2023.- SESTDIENA 
 

Brokastis.  
 

Izbraukuma ekskursija uz Boloņu. 

Itālijas burvīgā pilsēta Boloņa tiek saukta par universitāšu pilsētu, jo tajā atrodas vecākā universitāte Eiropā 
(University of Bologna, 1088. gads). Tajā zinības guvuši un to apbrīnojuši tādi pasaules spīdekļi kā rakstnieki 
un filozofi Frančesko Petrarka, Dante u.c, taču mūsdienās tā sadalīta 23 atsevišķās universitātēs/iestādēs. 
Pilsētām ar senu kultūras bagāžu ir grūts uzdevums – ne tikai saglabāt vēsturiskās vērtības, bet arī veidot 
jaunas, un Boloņai tas izdodas īpaši spilgti. 

Boloņā pietiek vietas visiem, un katrs var atrast sev iemīļotu pilsētas kaktiņu, piemēram, Verdi 
laukumu (Piazza Verdi) iemīļojuši mūziķi un jaunieši, bet Santo Stefano laukums (Piazza Santo Stefano) ir 
daudzu vietējo novērtēta vieta, kur ļauties laiskai atpūtai pēc darba dienas, ziņo "The Guardian". Tādās 
ielās kā Ugo Bassi un Rizzoli brīvdienās ir ārkārtīgi daudz cilvēku, no kuriem daļa dodas veikalu tūrē, bet 
otra puse saucama par ielu māksliniekiem. 

Boloņa ir Emīlijas-Romanjas reģiona galvaspilsēta, kuras virtuvei raksturīgi sālīti gaļas ēdieni, nogatavināti 
sieri, medījumi, sviests, trifeles u.c. Tāpat tieši no šī reģiona nāk daudzās salātu receptēs izmantojamais 
balzāmetiķis jeb balzamiko, kā arī Parmezāna siers. Un, protams, nevar nepieminēt visā pasaulē izslavēto 
Boloņas mērci! Nostāsti vēsta, ka pirmās liecības par šīs mērces gatavošanu atrodamas 18. gadsimtā, kad 
kāds pavārs pagatavoja gaļu tomātu mērcē un pasniedza ar pastu. Pavārs bija no Imolas, vietas, kura 
atrodas aptuveni 40 kilometru attālumā no Boloņas. 

 
 

Vakariņas. 
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7.DIENA – 30.07.2023. – SVĒTDIENA 
 

Brokastis. 
 

Izbraukuma ekskursija uz Sjēnu. 
 

Esot Toskānā, nepabūt Sjēnā nav labais stils. Problēma vien tā, ka apbrīnot visus Itālijas skaistos skatus 
viena cilvēka mūžā diezin vai iespējams. Tas vienkārši ir par īsu. Tomēr redzēt Sjēnu vajag. Tas ir tā vērts, 
un diezgan droši, ka uz turieni gribēsies braukt vēl.  
 

Skaistajā Sjēnā var baudīt sajūtas, ko rada 12. līdz 15. gadsimtā celtie nami gotikas stilā, kas ideāli iekļaujas 
gleznainajā ainavā. Pilsēta slejas uz trim kalniem, ko savieno trīs galvenās ielas "Y" formā.  
 

Vietas, ko noteikti vajadzētu apmeklēt Sjēnā ir Kampo laukums (Piazza del Campo), Mandzas tornis (Torre 
del Mangia), kā arī Svētās Marijas baznīca. Tāpat, pilsētā esot, priecēs daudzās strūklakas, kurās plūst 
ūdens no daudzajiem, senajiem ūdenstuneļiem. 
 

 
 

8.DIENA – 31.07.2023. – PIRMDIENA 
 

Agri no rīta došanās uz lidostu. 
 

Plkst. 9.35 lidojums Piza-Rīga 
Plkst. 13.25 atgriešanās Rīgā 

GRUPAS VADĪTĀJS, kurš pavadīs jūsu grupu būs parūpējies, lai pavadītais laiks būtu interesants 
un izzinošs. Interesanti stāsti, konkursi, spēles, un daudz pozitīvu emociju. 
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Aviobiļetes 

Rīga-Piza-Rīga 
Tiešais lidojums ar 

“AirBaltic” 
 

 
8 kg rokas bagāža 

+ 23 kg reģistrējamā 
bagāža 

 

 
“Travel Biiz” tūristu 

grupas vadītājs 
 

 
Maršruta plānošana 

un saskaņošana 

 
 
 

 
Sešas brokastis un 

septiņas vakariņas* 

8 

 
Izbraukuma 
ekskursijas  

ceļojuma laikā 

Komfortabli 
transporta 

pakalpojumi Itālijā  a 

 
Dalības maksa 

festivālā, diplomi, 
suvenīri* 

 

Septiņas naktis 3★ viesnīcā Itālijā* 

3-4 vietu numuri ar ērtībām 
(par papildus samaksu iespējama izmitināšana 

divu vietu numuros) 

P
A

P
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D
U
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D
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U

M
I 

 Personīgie izdevumi 

 Suvenīri 

 Ieejas biļetes apskates objektos 

 Pārējās ēdienreizes 

 Pilsētas nodoklis: 14 EUR/pers./7 naktis 

8 dienu avio ceļojums 
24.–31.07.2023. 

Izlidošanas laiks un vieta:  
24.07.2023. plkst. 7.05  

no lidostas “Rīga” 
Tikšanās lidostā plkst. 5.00 

C
EN

A
 DALĪBNIEKU SKAITS 44-37 36-30 29-25 24-10 

Cena 3-4 vietu numuros 825 € 875 € 925 € 975  € 

Cena 2 vietu numuros 875 € 925 € 975 € 1025  € 

 

Šī ceļojuma programma 

VĒL NAV REZERVĒTA 

jūsu kolektīvam! 
 

Lai rezervētu programmu,  
sazinieties ar mums! 

 

 

Ceļojuma pamatvaloda - latviešu 

Personas datu apstrādi veicam saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes  
Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību  

attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 

Patērētāju tiesību aizsardzības centra izsniegtā speciālā atļauja (licence) Nr. T-2019-121 

Jūsu iemaksātās naudas drošību garantē AAS “Baltijas Apdrošināšanas Nams”. Polise Nr. 63.02.500116 
*Pakalpojumus, kas atzīmēti ar zvaigznīti (*), nodrošina festivāla organizators. 

       Ceļojuma programma 

    Vasaras festivāls Toskānā 

“Travel Biiz” kontaktpersona 
 

Liene 
tel. +371 29125261 
 

e-pasts: liene@travelbiiz.com 

www.travelbiiz.com 
www.celoarsajutam.lv 

http://www.travelbiiz.com/par-mums/
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Cenas norādītas ar PVN. PVN aprēķināts saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 136.pantu  
"Īpašs nodokļa piemērošanas režīms tūrisma operatora sniegtajam pakalpojumam”. 

 

 Grozījumi programmā un cenā iespējami LR normatīvo aktu ietvaros. Attēliem ir ilustratīva nozīme. Apskates objektu secība var tikt mainīta, 
iepriekš nebrīdinot. Ceļojuma cena var tikt mainīta, ja mainās dalībnieku skaits! Cenas un/vai programma var tikt precizēta 20 dienas pirms 

ceļojuma datuma. Ieejas biļešu cenas apskates objektos var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma. 
Ja iepriekš rezervēts apskates objekts, tuvojoties ekskursijai, atsaka tūristu uzņemšanu, tad aģentūra patur tiesības aizvietot apskates objektu 

ar līdzvērtīgu vai atdot naudu par ieejas biļetēm, ja to cena ir iekļauta kopējā ekskursijas cenā. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DAŽAS ATSAUKMES PĒC CEĻOJUMIEM UZ FOLKLORAS FESTIVĀLIEM: 

 

"SENBIGUĻI" no Bauskas: 

Liels paldies Ceļojumu sajūtu aģentūrai "Travel Biiz" par fantastisko braucienu uz deju festivālu 
Horvātijā. Brauciens bija rūpīgi izplānots. Pirms došanās ceļā tikām jau iepazīstināti ar brauciena 
norisi. Šis ceļojums noteikti saliedēja mūsu kolektīvu. Paldies par jauko atpūtu nedēļas garumā. 
Paldies tūristu grupu vadītājam Artūram par neplānoto Krkas salu, to var izdarīt tikai īsts gids, kas 
prot cilvēkus pārsteigt. Lai Jums visiem kolektīvā izdodas saplānot jaunus maršrutus. 
 

 

Deju kopa TINGENTANGELS: 
 

Paldies par lieliski noorganizēto braucienu uz festivālu Krakovā. Brauciena programma- teicams plānojums 
pa dienām, pakārtojot ekskursijas festivāla programmai. Interesantas un saistošas ekskursijas. Gids Toms- 
izcils! Visu noskaidroja un bija ļoti zinošs. Nevienu brīdi nebijām atstāti bez informācijas. Lieliski organizēja 
grupu ar lielu vecuma starpību, no 30 līdz 80 gadiem. 
 
Regīna 

Ceļojums uz festivālu Prāgā! Dalībnieki - 46 lieliski ceļotāji. Mērķis - piedalīšanās Starptautiskā 
festivālā. Rezultāts - viss paredzētais izpildīts, ieskaitot "diskotēku" autobusā. Šoferi - sakarīgi! Gids 
Artūrs - jautrs, paklausīgs un ašs, arī izpalīdzīgs- īpaši pie ielu šķērsošanas vietām. Iespējamam 
korupcijas spiedienam nepakļaujas. Festivāla organizācija varēja būt krietni augstāka. Čehi nebija 
uzdevumu augstumos. Festivāla dalībnieki un uzstāšanās lieliska. Festivāla nagla - MĒS. 
Secinājums - gūta starptautiska pieredz un brauksim vēl.  
 

BEZ MAKSAS veicam ceļojuma 
braucienu tāmju sagatavošanu  

finansējuma saņemšanai 

BEZ MAKSAS nodrošinām 

ielūgumu sagatavošanu uz 
folkloras festivāliem un 

koncertceļojumiem visā pasaulē 

BEZ MAKSAS nodrošinām 
attālinātu līgumu noslēgšanu 

Nav nepieciešams ierasties mūsu birojā 

Autobusu ceļojumiem  
BEZ MAKSAS veicam personas 

 datu maiņu līgumā un dalībnieku 
sarakstos, ja tas nepieciešams 
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Standarta informācijas veidlapa kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumiem 
 

Standarta informācijas veidlapa kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumiem, ko ceļotājs noslēdz ar tūrisma 
operatoru elektroniski vai klātienē saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 26.06.2018. 
noteikumiem Nr. 380. 
 
Jums piedāvātais tūrisma pakalpojumu kopums ir komplekss tūrisma pakalpojums Tūrisma likuma un 
Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 380 "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma 
pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju 
un ceļotāju tiesībām un pienākumiem" izpratnē. 
 
Jūs varēsiet izmantot visas Tūrisma likumā (https://m.likumi.lv/doc.php?id=50026) un Ministru kabineta 
2018. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 380 "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma 
sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju 
tiesībām un pienākumiem" minētās tiesības (https://m.likumi.lv/doc.php?id=300021), kas attiecas uz 
kompleksiem tūrisma pakalpojumiem. 
 
SIA “IESPĒJU DARBNĪCA”, reģ. Nr. 44103045556, būs pilnībā atbildīgs par kompleksā tūrisma pakalpojuma 
pienācīgu sniegšanu kopumā. 
 
Saskaņā ar tiesību aktu prasībām SIA “IESPĒJU DARBNĪCA”, reģ. Nr. 44103045556, ir nodrošinājums, lai 
gadījumā, ja tas savu likviditātes problēmu dēļ nepilnīgi izpilda vai neizpilda savas saistības, atlīdzinātu Jūsu 
maksājumus un, ja kompleksajā tūrisma pakalpojumā ir ietverts transports, – nodrošinātu Jūsu repatriāciju. 
 
Plašāka informācija par Tūrisma likumā (https://m.likumi.lv/doc.php?id=50026) un Ministru kabineta 2018. 
gada 26. jūnija noteikumos Nr. 380 "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma 
sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju 
tiesībām un pienākumiem" paredzētajām pamattiesībām (https://m.likumi.lv/doc.php?id=300021). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
CEĻOJUMA ORGANIZATORS 

SIA "IESPĒJU DARBNĪCA" struktūrvienība "Ceļojumu sajūtu aģentūra "Travel Biiz"" 
Reģistrācijas numurs: 44103045556. Adrese: Rīgas iela 53-601, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 

E-pasta adrese: info@travelbiiz.com, telefona numurs: +37166907474 

https://m.likumi.lv/doc.php?id=50026
https://m.likumi.lv/doc.php?id=300021
https://m.likumi.lv/doc.php?id=50026
https://m.likumi.lv/doc.php?id=300021

