
Galamērķis Ekskursija Apraksts

Puse dienas Savok ā (pa filmas "Krustt ēvs" 
pēdām)

Ekskursijas apraksts: Vidusjūras lielākā sala, Sicīlija, gadsimtiem ilgi bija zināmās pasaules centrs. Salas unikālā atrašanās vieta 
padarīja to par svešinieku uzbrukumu mērķi un Vidusjūras civilizāciju tikšanās vietu, salai kļūstot par tiltu starp austrumiem un 
rietumiem. Izbaudiet Sicīlijas Vecās pasaules šarmu, apskates vietas un kultūru. 
 Sicīlijā ieradīsimies Naksas ostā (Naxos) un kāpsim autobusā, lai dotos neaizmirstamā piedzīvojumā. Vispirms dosimies uz Santa-
Terēzu, kas ir lielākā piekrastes pilsēta starp Messinu un Taorminu, un tālāk turpināsim ceļu uz Savoku, ciematu, kas atrodas starp 
diviem kalniem. Ciemata apkārtnes skaistums un vēsturiskais mantojums padara Savoku par vienu no interesantākajām vietām uz 
salas. Netālu no ciemata galvenā ceļa atrodas Vitellī bārs ("Bar Vitelli"), kurā interesenti var apskatīt vietējo amatnieku instrumentus un 
fotogrāfijas, kas uzņemtas filmas Krusttēvs II filmēšanas laikā.
Vispirms dosimies uz Vitellī bāru, lai nogaršotu citronu "granita", bet pēc tam pa pilsētas galveno ielu kāpsim kalnā. Gājiena laikā 
apskatīsim vairākas 15. un 16. gadsimta baznīcas (Chiesa Madre, Santa Lucia, San Michele un Immacolata). Sasniedzot virsotni, 
baudīsim brīnišķīgu skatu uz ieleju un apskatīsim normāņu pilsdrupas. Pēc ekskursijas pa Savoku mērosim 30 minūtes ilgu ceļu uz 
Forza d'Agro'. Froza d'Agro' ir apburošs ciematiņš ar skatu uz arābu-normāņu pili Capo Sant'Alesso un Messinas piekrasti. 1990. gadā 
šeit ieradās Als Pačīno un Sofija Kopola, lai filmētu ainas filmai Krusttēvs III.  No ciemata galvenā laukuma iet celiņš uz pakāpieniem, 
kuri ved uz gotu-katalāņu portālu Svētā Augustīna baznīcas (pazīstama ar nosaukumu "Triade") priekšā. Pirms došanās prom no Forza 
d'Agro būs iespēja apmeklēt baroka stilā būvēto Chiesa Madre. 
Pēc šīs lieliskās pieredzes kāpsim atpakaļ autobusā un atgriezīsimies uz kuģa.                                                                                                                                              
Līdzi j āņem:  ērtus apavus, fotoaparāts, sauļošanās krēms, dzeramais ūdens, galvassega.                                                                                                                                                                                                                                               
Ekskursijas tips un ilgums:  apskates ekskursija , viena diena.                                                                                                                                                                                                 
Izbraukšana no š ādiem k ūrortiem: Taormina 

Sic īlijas virtuves pav ārstunda un ekskursija uz 
Taorminas tirgu

Ekskursijas apraksts:  Pavadiet rītu Taorminā un iemācieties pagatavot sicīliešu ēdienus. Nodarbības beigās dalībnieki baudīs 
pašrocīgi pagatavotās pusdienas kopā ar glāzi vīna.
10.00 gida pavadībā dosimies uz pilsētas tirgu, kur iegādāsimies ēdienu pagatavošanai nepieciešamās izejvielas. Tirgus atrodas netālu 
no Porta Messina arkas, kur jums būs iespēja nogaršot vietējos sierus un salami.
 Pirms šefpavārs sāks stāstīt par sicīliešu virtuves noslēpumiem, jums būs iespēja izbaudīt tasi kafijas īstā sicīliešu restorānā. Pēc 
nelielas atpūtas dalībnieki ķersies pie ēdienu pagatavošanas. Nodarbībā piedalīsies profesionāls vīnzinis, kas pastāstīs jums par 
Sicīlijas vīnu vēsturi un kultūru.
Pēc ēdienu pagatavošanas jūs un jūsu klasesbiedri nogaršosiet to, ko pagatavojāt, malkojot divus īpaši izvēlētus vīnus. Nodarbības 
dalībnieki pagatavos un baudīs "ricotta cannolo".                                                                                                                                                                                                                                            
Līdzi j āņem:  ērtus apavus, fotoaparāts, sauļošanās krēms, dzeramais ūdens, galvassega.                                                                                                                                                                                                                                               
Ekskursijas tips un ilgums: kulinārijas ekskursija , pus diena.                                                                                                                                                                                                 
Izbraukšana no š ādiem k ūrortiem: Taormina 

Itāļu opera un v īna degust ēšana

Ekskursijas apraksts:  Piedalieties vīna degustācijā vienā no Taorminas vēsturiskā centra populārākajiem bāriem. Bārā satiksiet 
draudzīgo un zinošo īpašnieku Džianluku. Viņš jums atklās Sicīlijas vīnu vēsturi un noslēpumus, pastāstīs par vīna darīšanu un dzīves 
filozofiju, ko
piekopj vīndari, lai radītu unikālus un neatkārtojamus vīnus.
Jūs nogaršosiet trīs dažādus vīnus, un kopā ar katru vīnu tiks pasniegta īpaši izvēlēta Sicīlijas delikatese.
Pēc stundu ilgās vīna degustēšanas mēs dosimies mierīgā pastaigā pa Taorminas apburošajām alejām un nonāksim pie neliela teātra. 
Apejot rindu, ieņemiet vietu un
dodieties neaizmirstamā ceļojumā, ko spēj uzburt brīnišķīgā itāļu opera. Operas laikā jūs dzirdēsiet dažas no slavenākajām itāļu operas 
repertuāra ārijām un duetiem, ko
izpildīs Itālijas slavenākās balsis.
Klavieru un balss skaņas sniegs jums intensīvu emocionālu baudu, pieskaroties jūsu dvēselei un sirdij ar Mocerta, Verdī, Pučīnī, 
Donizetī un Rossīnī  ārijām.
Pārtraukuma laikā jums būs iespēja nobaudīt Prosecco glāzi uz milzīgas terases, kas paver skatu uz Taorminas skaistāko laukumu - 
Piazza.                                                                                         
Līdzi j āņem:  ērtus apavus, fotoaparāts, sauļošanās krēms, dzeramais ūdens, galvassega.                                                                                                                                                                                                                                               
Ekskursijas tips un ilgums: apskates ekskursija , viena diena.                                                                                                                                                                                                 
Izbraukšana no š ādiem k ūrortiem: Taormina. 

Izjāde ar zirgiem uz fermu Villa Dafne

Ekskursijas apraksts: Izjādes laikā tiks apskatīta Villa Dafne, kas ir unikāla ar savu ekoloģisko sistēmu. Villa Dafne saviem viesiem 
piedāvā fantastisku iespēju ielūkoties fermas saimniecībā un iepazīt tās kultūru caur reālu pieredzi. Pieaugušajiem un bērniem ir 
ekskluzīva iespēja piedalīties lauksaimniecības darbos un iegūt jaunus iespaidus un zināšanas. 
Ekskursijas mērķis ir attīstīt zināšanas par bioloģisko lauksaimniecību, mājlopu audzēšanu, kā arī mācīt pamatvērtības, kas veicina 
vides pasargāšanu. Būs iespēja izjāt ar zirgiem pa dabas takām, kur gids stāstīs par Villas Dafnes piena rūpnīcas darbību un 
noslēpumiem kā piens pārtop par Sicīlijas sieriem, kurus viesi varēs nobaudīt tūres noslēguma maltītē. 
Līdzi j āņem:  fotoaparāts, ērti apavi, sauļošanās krēms, galvassega. 
Ekskursijas tips un ilgums:  apskates ekskursija, pus diena.
Izbraukšana no š ādiem k ūrortiem: Čefalu
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