
PARĪZE – LUĀRAS UPES IELEJAS PILIS
– ŠAMPAŅA - LUKSEMBURGA

Goslāra – Parīze – Luāras upes ielejas pilis – Reimsa – Nansī -
Luksemburga

Izbraukšanas datums: 21.12.2016. – 27.12.2016. (7 dienas/visas naktis viesnīcās)

Ziemassvētkos Parīze pārtop pasaku pilsētā: kokus rotā pūkains mākslīgais sniegs un spožas virtenes, ēku
fasādes spīguļo daudzkrāsainās gaismiņās, veikalu vitrīnas izdekorētas ar rotaļīgām kompozīcijām, un

pilsētas laukumi piepildīti ar Ziemassvētku tirdziņiem

1 diena. 21.12.2016: Latvija - Lietuva – Polija – Vācija.
Izbraukšana no Rīgas. Ceļā: Latvija, Lietuva, Polija, Vācija. Nakts viesnīcā Vācijā.

2 diena. 22.12.2016: Vācija – Francija.
Brokastis viesnīcā. Pēc brokastīm turpinām ceļu uz Franciju. Pa ceļam apstāšanās pasakainā
Vācijas mazpilsētiņā – Goslārā, kurā ir saglabājušās 1800 pildrežģu mājas, šauras viduslaiku ieliņas un vilinoši
suvenīru veikaliņi. Šai pilsētai ir tūkstošgadus sena vēsture un tā ir iekļauta UNESCO mantojumā. Goslāra ir ļoti
skaista vieta, ar burvīgu vecpilsētu, kuras fonā ir koku apaugušie Harca kalni. Pēc 2 stundu pastaigas pa šo
pilsētu, turpināsim braucienu Parīzes virzienā. Nakts viesnīcā Parīzes apkārtnē.

3 diena. 23.12.2016: Parīze – Versaļa – kruīzs pa Sēnu.
Brokastis viesnīcā. Pēc brokastīm brīvais laiks Parīzē vai iespēja doties individuāli uz Disnejlendu, vai
piedāvājam doties ekskursijās par papildus samaksu.
Izbraukuma ekskursija Nr.1 pa Parīzi vietējā gida pavadībā (par papildus samaksu – 20 €). Parīze
ir Francijas sirds un viselegantākā galvaspilsēta Eiropā. Ekskursija iepazīstinās Jūs ar šīs vietas vēsturi, un
ļaus novērtēt tās daudzveidību un harmoniju. Jūs redzēsiet galvenos vēstures un arhitektūras
pieminekļus: Luksemburgas dārzus, Panteonu, Konkordijas laukumu, Elizejas laukus, Triumfa arku, Trokadero,
Eifeļa torni, Champ de Mars, Pont Alexandre III, Vendome laukumu, Sv.Magdalēnas baznīcu, grezno Operas
namu, Bastīlijas laukumu un Sorbonnu – vienu no vecākajām universitātēm Eiropā. Otrajā dienas pusē brīvais laiks
Parīzē vai izbraukuma ekskursija Nr.2 uz Versaļu (par papildus samaksu – 20 €)  – uz vienu no
skaistākajām pilīm pasaulē un Ludviķa XIV absolūtās monarhijas simbolu. Lieli karaliskie apartamenti, Spoguļu
galerija, kas ir nesen atvērta pēc restaurācijas un Ludviķa XIV sievas parādes apartamenti.
Brīvajā laikā būs iespējams doties pastaigā pa dārzu, kas iekārtots franču stilā. Dienas noslēgumā būs iespēja
pēc vēlēšanās uzbraukt Eifeļa tornī (ieejas biļetes par papildus maksu), kā arī doties kruīzā ar kuģīti pa
Sēnu (par papildus samaksu - 15 €), klausoties stāstā par pilsētu un izbaudot frančiem raksturīgās mūzikas
skaņas. Piestātne “BATEAUX PARISIENS” atrodas Eifeļa torņa tuvumā. Maršruts sākas ar braucienu gar
kreisto Sēnas krastu, Sitē salas virzienā, uz kuras dižojas izcilais gotikas meistardarbs – Parīzes Dievmātes
katedrāle. Pēc tam brauciens atpakaļ, gar Sēnas labo krastu. Šis brauciens ir labs jebkuros laika apstākļos, un
vakarā pēc izgaismojuma tas pārvērtīsies par neaizmirstamu piedzīvojumu. Vakarā atgriešanās viesnīcā Parīzes
apkārtnē.

4 diena. 24.12.2016: Parīze – Šenonso pils – Bluā pils – Parīze.
Brokastis viesnīcā. Pēc brokastīm brīvais laiks Parīzē vai izbraukuma ekskursija Nr.3 - brauciens pa
Luāras upes ielejas pilīm – “karalisko ieleju” (par papildus samaksu - 45 €). Šis ir pasakains ceļojums
uz izsmalcinātās arhitektūras pasauli, kuru radījuši ģeniālie itāļu un franču arhitekti. 
Šenonso pils – nepārspēta franču renesanses pērle, būvēta uz tilta pār Šēras upi, kādreizējo dzirnavu vietā.
Šo pili dēvā par dāmu pili, jo četrsimt gadu pastāvēšanas laikā šajā pilī valdījušas vairākas slavenas dāmas:
Diāna Puatjē, Katrīna Mediči un citas. Pils nav liela, bet izsmalcināta – uzreiz jūtams, ka tās interjeros pēdējais
vārds piederējis daiļās mākslās skolotai dvēselei. Uz šo dienu Šanonso pils tiek uzskatīta par skaistāko un,
pēc Versaļas, visvairāk apmeklētāko Francijā.
Turpinājumā Bluā pils  – franču karaļu iemīļotā rezidence daudzu gadsimtu garumā. Tieši no šejienes savu



ceļu uz Orleānu uzsāka Žanna D’Arka. Šī vieta būs arī lielisks un aizraujošs izziņas materiāls par dažādu
laiku arhitektūru un vēsturi. Vakarā atgriešanās Parīzē. Pēc vēlēšanās izbraukuma ekskursija Nr.4
“Naksnīgā Parīze” (par papildus samaksu - 20 €). Šī brauciena laika Jūs varēsiet izjust šīs pilsētas romantisko
gaisotni un izbaudīt izgaismotās ielas un veikalu skatlogus. 
Ziemassvētkos piedāvājam pastaigu Elizejas laukos, kā arī apmeklēt slavenos Ziemassvētku tirdziņus,
kur Jums būs brīnišķīga iespēja atrast dāvanas un suvenīrus tuviniekiem un radiniekiem. Šeit ir iespējams
nogaršot ceptus kastaņus un karstvīnu. Vai apmeklējiet vienu no Parīzes simboliem - Notre Dame de Paris
katedrāli, decembrī viņš atver savas durvis, lai iepriecinātu visus interesentus ar gaismas šovu. Ziemassvētku
vakars: medus piparkūkas, sarkanvīns un mandarīni. Ziemassvētku apsveikums no BULTA-TŪRS .
Atgriešanās viesnīcā Parīzes apkārtnē.

5 diena. 25.12.2016: Parīze – Monmartra – Monparnasa – Reimsa – Nansī.
Brokastis viesnīcā. Pēc brokastīm brīvais laiks Parīzē vai izbraukuma ekskursija Nr.5 - Monmartra
– pastaigas ekskursija vietējā gida pavadībā (par papildus samaksu – 10 €). 
Monmartra – 130 metru augstais pakalns ir augstākais punkts Parīzē, kur atrodas viens no
pašiem gleznainākajiem pilsētas kvartāliem. Jau XIX gs. Monmartra kļuva par bohēmisku sanākšanas vietu
māksliniekiem – šeit dzīvoja un radīja savus šedevrus Van Gogs, Degā, Renuārs, Monē, Tulūzs-Lotreks un daudzi
cita. Tertre laukumā Jūs joprojām varat nolūkoties kā modernie mākslinieki rada portretus. Pakalna virsotnē
paceļas iespaidīgā baltā akmens bazilika Sacre-Coeur, no kuras skatlaukuma paveras lieliska ainava uz
Parīzi. Atvadoties no Parīzes, rekomendējam apmeklēt Monparnasa torni – labāko Parīzes
skatlaukumu (ieejas biļete – 15 €). Šis tornis ir unikāls, jo no tā paveras brīnumains skats uz Parīzi. Tieši te un
nekur citur var redzēt tā saukto Parīzes “dzelzs lēdiju” – slaveno Eifeļa torni no putna lidojuma augstuma. Skatu
laukums atrodas 56.stāvā, 200 metru augstumā un tā platība ir 800 kv.m. Laukums ir stiklots, tāpēc apmeklētāji
var justies komfortabli jebkuros laika apstākļos. Pēcpusdienā brauciens uz Šampaņas provinces galvaspilsētu –
šampanieša dzimteni – Reimsu. Pastaiga par vēsturisko pilsētas centru ar pašas slavenākās Francijas katedrāles
apmeklējumu – Notre Dame de Reims, kur tika kronēti franču monarhi un, kur var aplūkot Šagāla vitrāžas. Pat
dažas no apdzīvotajām mājām, kas izkaisītas Reimsas vecpilsētā ir muzeja eksponāti. Noslēgumā Lotringas
galvaspilsēta – Nansī – franču jūgendstila – Art Nouveau dzimtene. Nansī ir skaista, eleganta un izsmalcināta vieta,
un pat paši francūži nereti mēdz šurp atbraukt, lai pabaudītu skaistos mākslas pieminekļus, skulptūras un
arhitektūru. Šodien šī pilsēta ir iekļauta UNESCO mantojumu sarakstā. Jaunā un vecā pilsētas daļa: Triumfa arka,
greznais pilsētas laukums, Lotringas hercogu pils, gvardes laukums ar valdības pili, elegantā Stanislasas laukuma
zelta režģi un strūklakas, un citas vietas. Nakts viesnīcā Mecas apkārtnē.

6 diena. 26.12.2016: Meca – Luksemburga.
Brokastis viesnīcā. Brauciens uz Luksemburgu. Apskates ekskursija pa Luksemburgu: katedrāle Notre-
Dame, Lielhercoga pils, “Eiropas balkons”, pilsētas nocietinājumi un vecpilsētas kvartāli. Jūs uzzināsiet, kāpēc
katru gadu augustā pa pilsētu staigā aitas, kādu noslēpumu sevī slēpj 6 ozoli tuvējā mežā, kādi spoki sargā pilsētas
mieru no tās iereibušajiem viesiem, kā arī daudzus citus noslēpumus un interesantus faktus. Brauciens uz Poliju.
Nakts viesnīcā Polijas teritorijā.

7 diena. 27.12.2016: Polija – Lietuva – Latvija.
Brokastis viesnīcā. Diena ceļā caur Poliju un Lietuvu. Vēla atgriešanās Rīgā.

Ceļojuma cena:
€ 380.00 (1 vieta autobusā)
€ 520.00 (1 vieta ar papildvietu autobusā)
€ 150.00 (piemaksa par 1-vietīgu numuru SNGL)
Standarta samaksas kārtība (ja nav paredzēti speciālie akcijas nosacījumi):
• Avansa iemaksa piesakoties ceļojumam un slēdzot līgumu 30% no ceļojuma summas.
• Atlikusīsumma jāsamaksā ne vēlāk kā 20 dienas pirms ceļojuma sākuma.

Ceļojuma cenā ietilpst:
- Ekskursijas/apskate saskaņā ar programmu, izņemot ekskursijas ar norādi “par papildus samaksu”;



- Brauciens ar komfortablu autobusu (TV, WC, kondicionieris, karstais ūdens pieturas laikā, kafija, tēja),
ceļu nodokļi, autostāvvietas;
- Nakšņošana viesnīcās (2*, 3*, viesu nami. Viesnīcas “zvaigžņu” klasifikācija saskaņa ar attiecīgas
valsts standartiem). Nakšņošana 2-3- vietīgos numuros ar ērtībām un brokastīm (WC, duša/vanna numurā);
- Grupas vadītāja pakalpojumi;

Papildus izmaksas / “par papildus samaksu”:
- Medicīniskā apdrošināšana – 5 € (līdz 65 gadiem) / 10 € (65+)
- izbraukuma ekskursija Nr.1 pa Parīzi - 20 €
- izbraukuma ekskursija Nr.2 uz Versaļu – 20 €
- izbraukuma ekskursija Nr.3 “Naksnīgā Parīze” - 20 €
- izbraukuma ekskursija Nr.4 uz Luāras upes ielejas pilīm - 45 €
- izbraukuma ekskursija Nr.5 pa Monmartru - 10 €
*Bērniem līdz 13.gadiem izbraukuma ekskursijām atlaide 25%

Iegādāties ekskursiju paketi kopā ar ceļazīmi tagad ir IZDEVĪGI!
“ekskursiju pakete” iekļautās Izbraukuma ekskursijas Nr.1; Nr.2; Nr.3; Nr.4; Nr.5; = Maksājot
Rīgā = 95.00 euro

- Monparnasa tornis – 15 € (pieaugušajiem) , 11.70 € (no 16 - 20 gadiem), 9,20 € (bērniem no 7 – 15 gadiem)
- Ieejas biļete – Eifeļa tornis – 17 € (pieaugušajiem), 14.50 € (no 12 – 24 gadiem), 10 € (bērniem no 4 – 11
gadiem)
- Brauciens ar kuģīti pa Sēnu - 15 €
- Ieejas biļete Luvrā – 15 €
- Ieejas biļete Versaļas pilī- no 15 €
- Ieejas biļete Šenanso pilī – 12,50 €. Vairāk informācijas: http://chenonceau.com
- Ieejas biļete Bluā pilī – 8 € (pieaugušajiem), 6,50 € (senioriem), 5 € (bēriem līdz 17 gadiem).
Vairāk informācijas: http://www.chateaudeblois.fr/
- Brauciens ar metro Parīzē – 1.80 € (viens brauciens), 14.10 € (10 braucieni)

SVARĪGI !!!
* Dažas dienas pirms ceļojuma uz Jūsu norādīto e-pastu Jūs saņemsiet ceļojuma vaučeri ar autobusa numuru,
grupas vadītāja kontakttālruni, bāzes viesnīcas nosaukumu un citu noderīgu ceļojuma informāciju t.s. “padomi
ceļotājiem”. Gadījumā ja Jums NAV e-pasta, lūdzam savlaicīgi griezties pie sava aģenta lai saņemtu vaučeri
drukātā formātā.
* Izbraukuma ekskursijās, kas tiek piedāvātas par papildus samaksu, ir iekļauts – degviela, ceļu nodokļi,
stāvvietas, gida pakalpojumi.
* Ieejas biļetes apskates objektos ir par papildus samaksu! Ieejas biļešu un citu papildizdevumu cenas, valūtas
kurss, kā arī programmā norādītie laiki ir orientējoši un var mainīties. Valūtu iesakām mainīt Latvijā.
* Minimālais tūristu skaits izbraukuma ekskursijās - 20 cilvēki.
* Plānotais ierašanās laiks viesnīcās tranzīta dienās ir no plkst.20:00 līdz plkst. 23:00. Iespējamas nelielas grafika
izmaiņas, vēla ierašanās viesnīcā un atgriešanās mājās sakarā ar neparedzētiem apstākļiem, piemēram,
nelabvēlīgiem ceļu satiksmes apstākļiem.
* Brokastu laiks tiek noteikts pēc ierašanās naktsmītnē, pēc grupas vadītāja norādījuma. Visbiežāk grupas
brokastu laiks ir no plkst. 07:00 – līdz 08:00, bet var būt gan ātrāk, gan vēlāk.
*Ceļojuma saturā un cenās izmaiņas iespējamas LR normatīvo aktu ietvaros.
*Ceļojuma operators ir tiesīgs mainīt ekskursiju kārtību.

Ceļojot uz ārvalstīm, savlaicīgi parūpējieties par ceļojumam nepieciešamajiem dokumentiem:
- Derīga pase vai Personas apliecība (kur tā ir izmantojama kā ceļošanas dokuments). Iepriekš sazinieties ar
konkrētās valsts vēstniecību, lai noskaidrotu, kādam jābūt pases derīguma termiņam ieceļojot valstī.
- Dodoties ceļojumā arī bērniem ir nepieciešama pase. Nepilngadīgiem bērniem (līdz 18 gadiem) nepieciešama arī
dzimšanas apliecība. Ja nepilngadīgais ceļo bez vecākiem, arī notariāli apstiprināta pilnvara.
- Ieceļošanas vīza, ja vien valsts nav noteikusi bezvīzu ieceļošanas kārtību. Lūdzam savlaicīgi sazināties ar
attiecīgās ārvalsts pārstāvniecību, lai iegūtu informāciju par vīzas saņemšanas noteikumiem.
- Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK) un/vai privātā veselības un dzīvības apdrošināšanas polise, kas
sedz arī repatriācijas izdevumus uz mītnes zemi personas nāves vai smagas saslimšanas gadījumā.



- Nodrošinieties ar ceļošanas dokumentu, biļešu un apdrošināšanas polises kopijām, gadījumos, ja dokumentu
oriģināli ceļošanas laikā nozaudēti.
- Atrodoties ārzemēs, īpaša uzmanība ir jāpievērš savu dokumentu, tai skaitā pases, drošībai.
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