
Krāšņākie EIROPAS KARNEVĀLI vienā
braucienā! 

(Ziedi Nicā - Citroni Mentonā - Apelsīni Ivrea -
Venēcijas karnevāls)

Austrijas Alpi – Kannas – Nica – Saint Paul de Vence – Karnevāls
Nicā – Monako – citronu festivāls Mentonā – Apelsīnu kauja Ivrea –

Venēcijas karnevāls – Grāca – Vīne

Izbraukšanas datums: 22.02.2017 (9 dienas / visas naktis viesnīcās)

1.diena. 22.02.2017. Latvija – Lietuva – Polija.
No rīta izbraukšana no Rīgas. Laiks ceļā: Latvija, Lietuva, Polija.
Nakts viesnīcā Polijā, pie Čehijas robežas.

2.diena. 23.02.2017. Čehija – Austrija – Itālija.
Brokastis viesnīcā. Brauciens uz Itāliju: Čehija, Austrija, Itālija. Ceļš uz Itāliju caur kalnu «paradīzi» - burvīgas
ainavas un skaisti dabas skati.
Nakts viesnīcā Itālijā.

3.diena. 24.02.2017. Kannas.
Brokastis viesnīcā. Brauciens uz Franču rivjēru. Iepazīšanās ar Kannām: Kruazetas krastmala, Kinofestivālu
pils, Zvaigžņu aleja.
Turpinājumā Nica - pasaules elites iecienīts kūrorts, kura sinonīms ir greznība. Pilsētas apskate: Promenāde des
Angles, Negresco viesnīca, tirgus laukums, vecpilsētas kvartāls, Alberta I skvērs, Masēna parks un pilsētas
panorāma no Šato kalna, būs redzama uz jūras izbūvētā lidosta, vecā osta, un viss Enģeļu līča skaistums līdz pat
Antībēm.
Nakts viesnīcā Nicā.

4.diena. 25.02.2017. Saint Paul de Vence – Karnevāls Nicā: «Ziedu parāde» un «Gaismas karnevāls».
Brokastis viesnīcā. Brīva diena vai izbraukuma ekskursija Nr.1: San Paul de Vence – Karnevāls Nicā:
«Ziedu parāde» un «Gaismas karnevāls» (par papildus samaksu: 30 €).
Brauciens uz Saint Paul de Vence. Viduslaiku pilsēta-cietoksnis ir Provansas pērle. Tā ir neliela pilsētiņa
kalnainā apvidū, kuru ieskauj jasmīnu krūmu un apelsīna koku audzes. Šaurajās, līkumotajās ieliņās atrodas
galerijas, kur vietējie mākslinieki tirgo savus mākslas darbus un mazi suvenīru veikaliņi. Pilsētiņa ir kā brīvdabas
muzejs un tieši tas visvairāk patika Markam Šagalam un Īvam Montānam.
Atgriešanās Nicā. Karnevāls Nicā ir īpašs laiks, kad te sabrauc cilvēki no visas pasaules, lai baudītu svētku
noskaņu, tāpēc arī mēs ieņemsim vietas, lai vērotu t.s. Ziedu kaujas franču gaumē!
Plkst.14:30 sākas «Ziedu parāde». Krāšņas ziedu skulptūras, kurās izmantots vairāk nekā 5000 svaigi grieztu
ziedu, dosies parādē un tās dalībnieki dāsni apdāvinās skatītājus ar rozēm, neļķēm un citrusiem. Šī pasakainā
tradīcija Nicā turpinās jau vairāk nekā 100 gadus.
Plkst.21:00 - «Gaismas karnevāls». Krāsainu gaismu šovs, kura laikā izgaismojas ziedu gājiena kompozīcijas
un skulptūras. Pēc gaismas gājiena - dejas un jautrība.
Atgriešanās viesnīcā Nicā.

5.diena. 26.02.2017. Monako – citronu festivāls Mentonā.
Brokastis viesnīcā. Brīva diena vai izbraukuma ekskursija Nr.2: Monako – citronu festivāls Mentonā
(par papildus samaksu: 50 €).
Dienu sāksim ar Monako, neatkarīgās karalistes Monako galvaspilsēta, apskates ekskursija: Monako prinča
pils, Monako katedrāle ar princeses Greisas apbedījuma vietu. 



Turpinājumā Mentona, kuru dēvē arī par visas Francijas pērli, atrodas pie Francijas – Itālijas robežas, ar ļoti
maigu klimatu, un tāpēc te ļoti labi aug citronkoki un apelsīnkoki. Citrons jau ir kļuvis par pilsētas simbolu.
Plkst.14:30 dosimies vērot grandiozo Citronu parādi Mentonā kurš notiks «Promenade du Soleil».
Vairāk kā 300 profesionāļi no 145 tonnām citronu veido milzīgas kompozīcijas – gan milzīgās braucošās
platformas, gan izveidotais dārzs ar milzu skulptūrām, kas pagatavotas no citrusaugļiem! To nevar aprakstīt, te
vienkārši ir jābūt un jāredz, cik daudz citronu vispār var būt, un ko rada cilvēku fantāzija! Tāpēc pavadīsim dienu
– baudot šo skaistumu. Brīvais laiks.
Atgriešanās viesnīcā Nicā.

6.diena. 27.02.2017. «Apelsīnu karnevāls» Ivrea.
Brokastis viesnīcā. Brauciens uz pilsētu Ivrea Turīnas provincē, kur norisināsies «Apelsīnu karnevāls», kas ir
unikāli svētki, kuru aizsākums meklējams jau viduslaikos. Karnevāla laikā notiek krāšņs gājiens, kas beidzas ar
apelsīnu kaujām pilsētas centrā. Senajā Ivreas pilsētā, simbolizējot pavasara atnākšanu: karnevāla kostīmos tērpto
vietējo iedzīvotāju komandas viena otru apmētā ar apelsīniem, bet no balkoniem uz viņiem lido konfeti.
Apmētāšana ar apelsīniem – tā ir sena tradīcija ar aizsākumiem viduslaikos. Katru gadu šī pasākuma ietvaros tiek
izmantoti vairāk nekā 360 tonnas apelsīnu! Apelsīnu kaujas sākums plkst. 14:30. Īpaša komisija novērtē kauju un
pasniedz prēmiju tiem, kas ar vislielāko degsmi svieduši šos saldos šāviņus.
Tranzīts caur Itāliju. Nakts viesnīcā Itālijā.

7.diena. 28.02.2017. Venēcijas karnevāls.
Brokastis viesnīcā. Izbraukšana no viesnīcas. Brauciens uz Venēciju (18 € – obligātā tūristu nodeva un
brauciens ar kuteri turp un atpakaļ). Venēcijas pastaigas apskates ekskursija vietējā gida pavadībā. Venēcijas
karnevāls - pasaulē visslavenākais kostīmu balles-maskarādes, spilgtākais un krāsainākais Venēcijas notikums.
Katru gadu vairāki simti tūkstošu karnevāla cienītāju atbrauc no dažādām pasaules malām, lai izbaudītu aizgājušo
gadsimtu karnevālu pasakaino noskaņu, iesaistītos jautros ielu gājienos! Karnevāls aptver visu pilsētu:
daudzkrāsains cilvēku pūlis svētku noskaņojumā piepilda pilsētas šaurās ielas un plašos laukumus, kur notiek
karnevālam veltīti teatralizēti pasākumi un izrādes, notiek skaļas svinības. Brīvais laiks.
Vakarā izbraukšana no Venēcijas. Nakts viesnīcā Itālijas teritorijā.

8 diena. 01.03.2017. Grāca – Vīne.
Brokastis viesnīcā. Brauciens līdz Grācai. Grāca - Štīrijas izsmalcinātā un aristokrātiskā galvaspilsēta ar īpašu
atmosfēru. Brīvais laiks vai piedāvājam doties pilsētas apskates ekskursijā vietējā gida pavadībā (par papildus
samaksu: 15 €). Tālāk brauciens līdz Vīnei. Brīvais laiks. Brauciens līdz Čehijai. Nakts viesnīcā.

9 diena. 02.03.2017.
Brokastis viesnīcā. Izbraukšana uz mājām. Braukšana caur Čehiju, Poliju, Lietuvu. Vēlu vakarā ierašanās Rīgā.

Ceļojuma cena:
€ 375.00 (1 vieta autobusā)
€ 495.00 (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);
- Grupas vadītāja pakalpojumi;

Papildus izdevumi / “par papildus samaksu”:



- Medicīniska apdrošināšana nelaimes gadījumiem: € 5 (līdz 65 gadiem), € 10 (no 65+);
- izbraukuma ekskursija Nr.1: San Paul de Venice – Karnevāls Nicā: 30 €;
- izbraukuma ekskursija Nr.2: Monako – citronu fetstivāls Mentonā: 50 €;
*Bērniem līdz 13.gadiem izbraukuma ekskursijām atlaide 25%

Iegādāties ekskursiju paketi kopā ar ceļazīmi tagad ir IZDEVĪGĀK! 
“Ekskursiju paketē” iekļautās izbraukuma ekskursijas Nr.1; Nr.2 = Maksājot Rīgā = 70.00 €.

- Ziedu kauja Nicā un gaismu festivāls: 11 € (kātrs), sēdvietas: 26 €;
- Citronu gājiens Mentonā: 11 €, sēdvietas: 26 €;
- Dārzs Mentonā: 11 €;
- obligātā tūristu nodeva un brauciens ar kuteri turp un atpakaļ - 18 €;
- Pilsētas apskates ekskursijā Grāca: 15 €.

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.


	Krāšņākie EIROPAS KARNEVĀLI vienā braucienā!  (Ziedi Nicā - Citroni Mentonā - Apelsīni Ivrea - Venēcijas karnevāls)
	Austrijas Alpi – Kannas – Nica – Saint Paul de Vence – Karnevāls Nicā – Monako – citronu festivāls Mentonā – Apelsīnu kauja Ivrea – Venēcijas karnevāls – Grāca – Vīne
	Izbraukšanas datums: 22.02.2017 (9 dienas / visas naktis viesnīcās)

	Ceļojuma cena: € 375.00 (1 vieta autobusā) € 495.00 (1 vieta ar papildvietu autobusā) € 150.00 (piemaksa par 1-vietīgu numuru SNGL)


