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Roma un Asīze 
Mierīgs svētceļojums uz Mūžīgo pilsētu pavasarī 

 

GRIT8v Rīga                              Itālijas svētceļojums 17. – 24. aprīlī, avio 

 Maigs Itālijas pavasaris Romā un Umbrijas pakalnos 
 Ērti un nesteidzīgi, piemēroti visiem vecumiem 
 Klosteru pusdienas, kapela naktsmītnē – viss, kā svētceļniekiem pienākas 
 Mūžīgās Romas kristīgās vērtības un visu laikmetu izcilie skati, pāvesta 

audience 
 Rāmā skaistā Svētā Franciska pilsēta Asīze 

1. 
 

Pirmdiena.Tikšanās lidostā plkst. 09:30. Bagāžas nodošana. Svētbrīdis kapelā. 

Lidojums Rīga – Roma 11:30 - 13:35. Transfers (ekspresis uz Termini, dažas metro 
stacijas uz Metro Cornelia, no tās 5 minūtēs sasniedzam svētceļnieku viesnīcu. 
Ierakstīšanās. 

Pirmie iespaidīgie skati Romas pastaigā. Panteons, Ziloņa obelisks pie Sopra Minervas 
baznīcas. Spāņu kāpnes, Trevi strūklaka. Tibras tilti. Navonas laukums un Eņģeļu tilts, 
dei Popolo laukums (šajā vai nākamajās dienās) ar St Maria  baznīciņas Karavadžo. 

Kopīgas vakariņas (vēlās pusdienas) Casa La Salle klostera viesnīcā. Netālu no visām 
naktsmītnēm atrodas pārtikas veikali. 

Casa La Salle 
garīgais komplekss, 
tai skaitā 3* 
viesnīca, Sv. Jāņa 
baznīca, sava 
kapela 
svētceļniekiem, 
savs restorāns. 

2. Brokastis. Pirmie kristieši, Senā Roma.  

San Klementē ieraugām trīs vai četrus Senās Romas kultūras slāņus pašu acīm.  
Varenais Kolizejs. Konstantīna un Tita arkas un zīmes tajās – attēli no Jēzus pareģotās 
nopostītās Jeruzālemes. 

Frančeska Romana, Kosma un Damiāns, Trajāna forums. Mamertīna cietums. 
Mamertīna cietums jeb Tullianum; no tā Pāvils raksta II vēstuli Timotejam. Pētera-
ķēdēs baznīca. Jūlija bazilikas vieta, kur tiesāja Pāvilu, Forumā. Septīmija Severa arka, 
Kapitolijs ar Maria Aracoeli. Vērojam un klausāmies, saredzam gadu tūkstošu zīmes ap 
mums. 

Bazilikas, efektīgākie laukumi.  Kopīgas vakariņas Casa La Salle klostera viesnīcā. 

Casa La Salle 

3. Brokastis. Pāvesta audiences rīts Vatikānā (norobežotais Pētera – Pāvila bazilikas 
priekšlaukums). Ļoti ieteicamais Svētā Pētera katedrāles kupols un jumts, ar liftu vai 
pa kāpnēm.  

Ja laiks atļauj, mazā Sassia baznīciņa. Tibras krasti, Eņģeļu tilts un Hadriāna mauzolejs, 
aizejam līdz Hipodromam, kas Bernīni pārveidots par Plaza Navonna. 

Kapucīņu kripta. Varbūt T. Argentina laukums – Cēzara slepkavības vieta. 

Kopā ar enerģiskākajiem uzkāpsim Aventīnā vai Pinčo vakara panorāmai pāri 
Mūžīgajai pilsētai. 

Kopīgas vakariņas Casa La Salle klostera viesnīcā. 

Casa La Salle 

4. Brokastis.  Ceļā no vajāšanām uz brīvību un slavu.   

Ārpus senās Romas – Kalliksta vai Sebastjāna katakombas, Apija ceļš, pa kuru devās 
Pāvils, ķēdēs kalts – noejam pa to 1000 metrus no Quo Vadis dievnama.  

Casa La Salle 
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Sv. Pāvila kapa vieta Bazilikā San Paolo fuori le Mura. 

Laterāna bazilika, Pētera un Pāvila relikvijas altārī, Svētās kāpnes Scala Santa ar laiku 
uzkāpt (līdz ar noteiktajām lūgšanām, kāpjot uz ceļgaliem, tā iegūstot plenāro 
indulgenci), Sancta Sanctorum kapela ar godāto Acheropita Glābēja relikviju - kā 
liecība par Svētā krēsla pirmajiem 1000 gadiem. 

Kopīgas vakariņas Casa La Salle klostera viesnīcā. 
5. Brokastis. Izrakstāmies, ātrvilciens, Asīze.  

Senā Asīze ir vienlaikus garīgais centrs un viena no skaistākajām un saglabātajām 
Itālijas mazpilsētām (visa pilsēta atrodas Unesco sarakstā). 

Šajā vai nākamajā dienā: pakalnā Svētā Franciska bazilika, ko sāka būvēt 1228. gadā, 
divus gadus pēc Franciska nāves. Tās ir divas bazilikas, augšējā kā sanākšanu un mazo 
brāļu meditāciju vieta (tāpēc divas krustā sišanas ainas pie altāra), un paslēptā un atkal 
atklātā paša Franciska kapa vieta Lejas bazilikas kriptā, bazilikā monumentāli Džoto un 
citu meistaru gleznojumi.  

Augšējās bazilikas Džoto freskas lēnām aiziet nebūtībā - laicīgo lietu dārgo 
restaurāciju nolemts neveikt, žēlastības darbi ir svarīgāki, tāpēc izbaudīsim arī zūdošos 
iekšskatus.  

Tad -  Franciska jaunības vietas senajā pilsētiņā, Santa Maria Sopra Minerva 
kādreizējā romiešu celtnē, Damiāna baznīca – te Franci no krusta uzrunā Kristus (pašu 
vēsturisko krustu pagodināsim līdzgaitnieces un māsīcas Klāras iespaidīgajā 
dievnamā).  

Francisks ir dažādu jomu sargātājs svētais, gan visas Itālijas aizbildnis, gan dzīvnieku patrons 
(pirmais dzejolis itāļu - Umbrijas sarunvalodā ir Franciska Dziedājums par radībām - brālis 
Saule, māsa Mēness...), gan Svētās zemes kristīgo vietu aizbildnības izveidotājs, gan 
Ziemassvētku Betlēmīšu autors, gan pirmais stigmātu saņēmējs, un vietējie, pasakot tikai 
''Svētais'', ar to domā tieši viņu. 

Lejas pilsētiņā Santa Maria pāri Franciska paša lūgšanu kapelai Porziuncolai 
(Portiuncula), ir uzbūvēta krāšņā St Maria degli Angeli bazilika. Franča vīzijā norādes – 
‘’Franci, Franci, ej salabo manu namu, kas ir sagruvis!’’ Francisks uztvēra arī burtiski - 
un salaboja. Šeit dibināts mazo brāļu/franciskāņu ordenis. Šeit ir Pārejas kapela, kurā 
Francis mirst un atklājas viņa stigmas. 

Abas kopā – Itālijas svarīgākā svētceļojumu vieta pēc Romas. 

Vakariņas viesnīcā (iekļautas). 

3 zvaigžņu viesnīca 
San Pietro Asīzes 
vecpilsētā (pie 
Asīzes – Santa 
Maria degli Angeli 
autobusa 
galapunkta). 

6. Brokastis. Asīze.  

Svētās Klāras bazilika, Franciska vietas vecpilsētā.  

Ja enerģijas gana, pakāpjamies uz Rufino katedrāli jeb vienkārši Asīzes katedrāli – tās 
kristāmtraukā kristīti divi svētie (Francis un Klāra), pats Rufins 238. gadā kristīja Asīzi 
un par to saņēma martīra nāvi 

Pāri pilsētai slejas cietoksnis, Rocca di Assisi, vairāk piemērots individuālam kāpienam. 

Vakariņas viesnīcā (iekļautas). 

3 zvaigžņu viesnīca 
San Pietro Asīzes 
vecpilsētā. 

7. Asīze, svētdiena. Dievkalpojums Franciska Bazilikā. Izrakstāmies. 

Ātrvilciens uz Romu. Ierakstāmies viesnīcā pie metro, kilometru no Kolizeja. 

Romas turpinājums - krišana, atdzimšana un baroks. Santa Maria Maggiore (Jēzus 
silītes relikvija, arī godinām Hieronīmu) vai cits nepaspētais.  

Pastaigas iespējas: Piazza dei Popolo un Spāņu kāpnes. 

Patstāvīga vakariņu izvēle.  

Roma, 4* viesnīca 
Milton centrā, 
metro Manzoni, pie 
Termini stacijas (no 
tās ekspresis uz 
lidostu). 
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Cita iespēja – pilsētas tirgus Campo dei Fiori (launaga iespējas), ja neesam bijuši Eskvilīna 
tirgū, tad romantiskie viduslaiki - Piazza un Via della Madonna al Monti, Via Panisperna un 
Piazza degli Zingari, Arco degli Acetari. Patstāvīga vakariņu izvēle. 

8. Brokastis viesnīcā. Brīvs rīts Romas centrā, izbraucam uz lidostu. Ceļš mājup, 
pacelšanās 14:20 - 18:20 ierašanās Rīgā. 

 

Objektu secība var tikt mainīta vajadzības gadījumā.  

Ceļojuma cena: 856 EUR personai 
Pusdienu pakete Romas dienās (4x pusdienas /pirmais +otrais +piedevas +augļi vai deserts +ūdens 
/ vīns) kopā: 96 EUR 

Norādītajā ceļojuma cenā ir iekļauts:  
 Lidojums Rīga – Roma – Rīga, ar bagāžu 
 Visas ekskursijas / aktivitātes, kā norādīts programmā (izņemot ieejas maksas / biļetes) 
 7x brokastis, 2x pusdienas Asīzē, kā norādīts programmā 
 Profesionāla ceļojuma vadītāja pakalpojumi 
 Izdales materiāli – sarunvaloda, pilsētas plāni 
 

Ceļojuma cenā nav iekļauts (papildus izdevumi transportam): 
 Metro Romā (1,5 EUR par biļeti vai 18 EUR par karti trim dienām), ekspresbuss uz lidostu (6 EUR vienā 

virzienā) 
 Intercity vilciens Roma – Asīze – Roma (10 EUR par biļeti vienā virzienā, pērkama iepriekš) 
 Pilsētas autobuss C starp Asīzes baziliku un Franciska kapelu un dzīves vietu (Porziuncolo) Lejas pilsētā 

1,30/1,50 EUR par braucienu 
 Pilsētu tūristu nodoklis viesnīcām, maksājams uz vietas (3,5 EUR/personai par dienu Romā, 2 EUR Asīzē) 
 Dažādi personīgie izdevumi, iepirkšanās un dāvanas 
 Ieejas biļetes – kur tādas nepieciešamas (iesakām Kolizeju 16 EUR, ļoti iesakām Sv Pētera bazilikas 

kupolu un jumtu (10 EUR/6 EUR kāpnes), apsveram Vatikāna muzejus, tie, iesk. Siksta kapelu, 18 EUR, 
Laterāna bazilika 2 EUR, citi dievnami pārsvarā bez maksas 

 

Sagaidāmā fiziskā slodze: neliela. Temps: iekļaujoši nesteidzīgs (izbaudām vidi un rāmo pavasara laiku). 
Dalībniekam nepieciešams: spēt brīvi iekāpt un izkāpt no autobusa / metro vagona / vilciena vagona (Itālijas 
vilcieni ir ar grīdām perona līmenī), 
ja iespējams, noiet divas reizes pa kilometram pa bruģētu ceļu (senais Apija ceļš pie katakombām), šo 
gājienu var arī izlaist, 
spēt nesteidzīgi iet pa slīpu ietvi vai tikpat nesteidzīgi uzkāpt pa dažu desmitu pakāpienu kāpnēm (Roma un 
Asīze ir pilsētas pakalnos). 
 
Atcerieties! Itālijas ceļojumā ir nepieciešami personu apliecinoši dokumenti – pase vai ID karte!  
 

Kā pieteikties:  
piezvaniet uz Mundus biroju 25443302 (arī WhatsApp) 
ienāciet birojā Barona ielā 34, 10:00 - 18:00 darba dienās, 
uzrakstiet e-pastu mundus@mundustravels.com. 


