Korsika Maija brīvdienās
29.04.2017: Rīga – Bastija 02:30 - 04:40
02.05.2017: Bastija – Rīga 22:10 - 02:10

Lidojums + viesnīca 599 EUR
Lidojums 399 EUR
Bastijas pilsētas ekskursija
29. aprīlis
04:40 transfers
no lidostas uz
viesnīcu.
05:30 brokastis
viesnīcā tiem,
kas dosies
ekskursijā

(Pārējie var
iegādāties
brokastis atsevišķi
par 10.00€)

07:00 Bastijas pilsētas ekskursijas
sākums.
Ar tūristu tramvaju pa pilsētas centru,
apskatot Sannikolā laukumu, Sanžana
Batista katedrāli, gleznaino Veco Ostu,
kā arī Citadeli
(Ekskursijas ilgums ~5 stundas)
Cena: 60 EUR
Cenā iekļautas: kontinentālās brokastis
viesnīcā, ekskursija pa Bastiju krieviski runājoša gida pavadībā, biļete mazajam
tramvajam pa Bastijas pilsētu

Kapkorsas pussalas ekskursija
30. aprīlis
09:00
Izbraukšana no
viesnīcas.

Piedāvājam doties skaistā panorāmas
braucienā apkārt Kapkorsas pussalai,
ar Erbalungas, Nonzas, Sanflorēnas
apskati, kā arī ar ciemošanos
Patrimonio vīna dārzos, ar vīna
degustāciju.
Apskatīsim Erbalungas vēsturisko
centru, dženoviešu torni Nonzā, kā arī
Sanflorēnu ar tās centru – Place des
Portes un dženoviešu citadeli.
Aptuvenais atgriešanās laiks viesnīcā ~ 19:00
Cena: 90 EUR
Cenā iekļautas: transports, krieviski runājoša gida pakalpojumi, pusdienas (ūdens
un vīns iekļauts cenā), vīna degustācija Patrimonio.
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Bonifačio
1.maijs
08:00
Izbraukšana no
viesnīcas

Pilnas dienas ekskursijas laikā apskatīsim Korsikas pašu tālāko dienvidu punktu –
Bonifačio.Pilsētā vispirms dosimies uz ostu, lai ar kuģīti apbraukātu piekrastes
alas un grotas. Pēc tam kāpsim minivilcieniņā, kura maršruts vedīs pa Bonifačio
ievērības cienīgākajām un skaistākajām vietām – garām jahtu ostai un
restorāniem, kam vieta izgrebta dziļi klintīs un kas pārpilni ar omāriem un
langustiem, apkārt senajiem nocietinājumiem, kas slejas pāri fjordam, līdz pat Sv.
Fransuā esplanādei. Te izkāpsim, lai īsā pastaigā aplūkotu ostas kapsētu,
Madonettas bāku, kaļķainās klintis un Sardīnijas krastu, kas atrodas tikai 12 km
attālumā.
Pēc tam ar vilcieniņu atgrizīsimies Bir
Hakem skvērā, pa ceļam braucot garām
senajām Franču ārzemju leģiona ēkām un
tam veltītajam memoriālam. Pēc tam
kājām apskatīsim senās viduslaiku pilsētas
centru –draudzes baznīcu, kas būvēta
gotiskā stilā, Maničellas skvēru un
izstaigāsim Bonifačio citadeles šaurās
ieliņas.
(Ekskursijas ilgums ~ 12 stundas)
Cena: 110 EUR
Cenā iekļauts: transports, krieviski runājoša gida pakalpojumi, biļete kuģītim un
minivilcieniņam, pusdienas ( vīns un ūdens iekļauts)

Kalvi un Balaņjas ciematiņu ekskursija
2.maijs
08:30
Izbraukšana no
viesnīcas

19:50 transfers
no viesnīcas uz
lidostu

Piedāvājam kopā apskatīt Korsikas brīvdienu galvaspilsētu Kalvi ar tās Notre
Dame de la Serra katedrāli un citadeli, kā
arī izbraukt caur Balaņjas novada
ciematiņiem Lavatodžo, Kateri,
Sanantonino, kas dos priekšstatu par
Korsikas lauku dzīvi.
(Aptuvenais atgriešanās laiks: ~ 18:30)
Cena: 90 EUR
Cenā iekļautas: transports, krieviski
runājoša gida pakalpojumi, pusdienas
(ūdens un vīns iekļauts cenā)

Ceļojuma cenā 599 EUR ir iekļauts:
* lidojums Rīga - Bastija - Rīga (ar bagāžu: 17 kg nododamā un 6 kg rokas )
* sagaidīšana lidostā
* grupas transfēri lidosta - viesnīca - lidosta
* dzīvošana trīs naktis 3* viesn. “Castellu Rossu” divvietīgā istabā ar kontinentālajām brokastīm
Cenā nav iekļauts:
* ekskursijas (iesakām pasūtīt iepriekš, iegādājoties ceļojumu)
* apdrošināšana
* personīgie izdevumi
* dzeramnauda
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