
Valstis: Itālija, Monako, Francija

JAUNAIS GADS MONAKO, KARALISKAIS SALŪTS MONTE KARLO, LIGŪRIJAS RIVJĒRAS
SKAISTĀKĀS PILSĒTAS
GRĀCA – GARDA - SIRMIONE - AZŪRA KRASTS – PIEJŪRAS ALPI - KANNAS – ANTIBAS -
SAINT-PAUL-DE-VENCE – SAINT-JEAN-CAP-FERRAT – EZE – MONAKO - MONTE KARLO -
SAN REMO - ITĀLIJAS-AUSTRIJAS ALPI
27.12.2019. – 03.01.2020.

8 dienas / Visas naktis viesnīcās
Ceļojuma cena: 385 €

1.diena. 27.12.2019. „Un ceļojums sākas…” 
Izbraukšana no Rīgas. Laiks ceļā. Nakts 3* viesnīcā Čehijas teritorijā Brno apkaimē. Ierašanās viesnīcā.
2. diena. 28.12.2019. „Grāca - zaļā Štīrijas novada galvaspilsēta...”
Brokastis*. Diena ceļā caur Čehiju un Austriju. Pa ceļam Grācas apmeklējums. Piedāvājam (par papildus
samaksu 10 €) doties pilsētas apskates ekskursijā vietējā gida pavadībā. Pastaiga pa Grācas pilsētu, kura bieži
tiek saukta arī par dārzu pilsētu, pateicoties skaisti iekoptajiem dārziem un parkiem. Grācas simbols ir
pulksteņtornis, kas atrodas pilskalnā un redzams jau pa lielu gabalu. Grāca ir arī kultūras pilsēta, kurā atrodas
vairāki ievērojami muzeji un otrā lielākā opera Austrijā. Lai apskatītu skaisto pilsētas panorāmu, iespējams
pacelties ar funikulieri vai liftu Šlosberga kalnā. Laiks ceļā. Nakts 3* viesnīcā Itālijas teritorijā Veronas apkaimē.
Ierašanās viesnīcā.
3. diena. 29.12.2019. „Garda - Alpu ieskautais ezers...”
Brokastis*. Izbraukuma ekskursija uz Gardas ezeru un Sirmioni (par papildus samaksu 35 €). Skatīsim
sniegoto Alpu kalnu ieskauto Gardas ezeru, kura dienvidu krasta pussalā atrodas Sirmiones pilsētiņa. Šeit, klīstot
pa šaurajām, viduslaiku bruģētajām ieliņām izbaudīsim Itālijas šarmu. Laiks kādai karstai, īstai, smaržīgai itāļu
kafijai un gardai kūkai kādā no mājīgajām kafejnīcām. Ap pusdienas laiku dosimies uz tirdzniecības centru, lai
iepirktu Jaungada dāvanas – ,,Made in Italy!” un izcilus Itālijas produktus – svaigus sezonas augļus, vietējos
vīnus, dzērienus un dažādas delikateses. Pēcpusdienā pārbrauciens un nakts viesnīcā Ligūrijas rivjērā. Ierašanās
viesnīcā.
4. diena. 30.12.2019. „Azūra krasta pērles...”
Brokastis*. Brīva diena. Piedāvājam doties izbraukuma ekskursijā „Azūra krasta pērles” uz Kannām, Saint-
Paul-de-Vencu, Villefranche-sur-Mer, Saint-Jean-Cap-Ferrat (par papildus samaksu 40 €). Dodamies
uz Kannām. Iepazīšanās ar Kannām: pilsētas galvenā iela Kruazet bulvāris, tās vienā pusē atrodas grezni veikali
un viesnīcas, otrā – smilšu pludmale. Staigājot pa bulvāri nonākam pie galvenajiem pilsētas objektiem
– Kinofestivālu pils un „Zvaigžņu” alejas. Vecpilsēta centrējas Lesikē rajonā, Monševaljē kalna nogāzē. Daļu
vecpilsētas mūra joprojām var skatīt place de la Castre, kurā paceļas Cerības Dievmātes baznīca. Ap pusdienas
laiku apmeklēsim Provansas lepnumu, viduslaiku mūru ieskauto mākslinieku pilsētiņu Saint-Paul-de-Vencu.
Pēcpusdienā ekskursija vietējā gida pavadībā uz Azūra krasta Mont Baron parku, no kura paveras galvu
reibinoša panorāma uz tuvējām piekrastes pilsētām un jūru, un Villefranche-sur-Mer un Saint-Jean–Cap-
Ferrat, kas ir Piejūras Alpu kādreizējie zvejnieku ciematiņi, kas tagad kļuvuši pasaules elites brīvdienu
kūrortiem. Brīvais laiks Jaungada tirdziņa apmeklējumam. Vakarpusē atgiešanās un nakts viesnīcā.
5. diena. 31.12.2019. „Vecgada diena Monako un Karaliskais salūts Monte Karlo...”
Brokastis*. Brīva diena. Piedāvājam doties izbraukuma ekskursijā uz Ezu un Monako (par papildus samaksu 40
€). Skaistule Eze, kas ērti iekārtojusies klints smailē. Pilsētu bieži pielīdzina ērgļa ligzdai – viena no visaugstāk
apdzīvotām vietām Azūra krastā. Iepazīšanās ar Franču smaržu pasauli, apmeklējot Eze-Fragonard parfimērijas
rūpnīcu, kur varēsiet ielūkoties smaržu vēsturē, to tapšanā un iegādāties sev tīkamākās, visīstākās Franču smaržas.
Ap pusdienas laiku iepazīšanās ar aristokrātu paradīzi Monako – vienu no mazākajām, bet bagātākajām valstīm
pasaulē, kur katrs stūrītis ir pārdomāts, valsts, kas var augt tikai uz augšu, kur spožumā un greznībā paceļas augsti
debesskrāpji. Prinču kalns ar karaļa pils, Katedrāle ar princeses Greisas Kellijas apbedījuma vietu, skats no
augšas uz Formula-1 trasi.
Monako eksotiskais parks vai kaktusu parks. Šī parka izveide uzsākta apmēram pirms simts gadiem: uz
stāvas klints tika audzētit kaktusi, atvesti no dažādām pasaules malām. Okeonogrāfijas muzejs, kur viss, sākot
no akvārijiem un beidzot ar zinātniskām kolekcijām, ieskaitot Haizivju lagūnu un Bruņurupuču salu panorāmas
terasē - sniedz apmeklētājiem vienreizēju iespēju izzināt, iemīlēt un iemācīties nosargāt jūras pasauli. Vēlāk
dosimies uz Montekarlo, kas ir greznākā valsts pilsēta, kur ienirt azarta un greznības jūrā -
slavenajā Montekarlo kazino, izmēģināt laimi varēs ik viens!!! Veco gadu pavadīsim un Jauno sagaidīsim uz



Montekarlo kazino terases, dzerot šampanieti, viens otram vēlējot laimi starp pasaules bagātākajiem cilvēkiem
un visdārgākajām mašīnām. Gadu mijā mūsu sirdis priecēs un liks acīm mirdzēt, krāšņais, karaliskais salūts, ko
karaļvalsts iedzīvotājiem un ciemiņiem rīko karaliskā Grimaldi ģimene. Izklaides programma Monako ostas
teritorijā no 21.00-01.00. Plānotais atgriešanās laiks viesnīcā ap pl.02.00
6. diena. 01.01. 2020. “San Remo – elegantā, Rivjēras ziedu galvaspilsēta...”
Vēlas brokastis. Brauciens cauri Ligūrijai un neliela pietura San Remo elegantajā kūrortā, kurā Itālijas Rivjēras
izpriecas baudīja aristokrāti no 19.gadsimta. Pēcpusdienā izbraukšana uz Ziemeļitāliju. Nakts 3* viesnīcā Itālijas
teritorijā.. Ierašanās viesnīcā.
7. diena. 02.01.2020. „Alpu kalnu burvība...” 
Brokastis*. Itālija. Austrija. Laiks ceļā vērojot brīnišķīgo Alpu ainavas skatus. Apstašanās uz fotopauzi, no
kurienes pavērsies fantastiski skati uz gleznainiem Alpiem. Čehija. Nakts 2* viesnīcā Polijas teritorijā. Ierašanās
viesnīcā.
8. diena. 03.01.2020. „Steidziet dalīties iespaidos ar mājiniekiem...”
Brokastis*. Diena ceļā. Polija, Lietuva. Naktī atgriešanās Rīgā.

Samaksas kārtība 
• Avansa iemaksa slēdzot līgumu 30% no ceļojuma summas.
• Atlikusī summa: 20 dienas pirms ceļojuma sākuma.

Ceļojuma cenā ietilpst:
• brauciens ar komfortablu autobusu (WC,TV, kondicionieris) 
• transporta un ceļa izdevumi,
• nakšņošana, 2* vai 3* viesnīcās, viesu namos pēc programmas, 2-3-vietīgos numuros ar ērtībām (WC,
duša/vanna numurā), ierašanās laiks nakts mītnēs pl. 21-24 un ir atkarīgs no maršruta specifikas, laika un ceļa
apstākļiem,
• brokastis (*paredzētais brokastu laiks no pl.7-8., brokastu laiks tiek noteikts pēc ierašanās nakts mītnē, pēc
grupas vadītāja norādījuma), 
• grupas vadītāja pakalpojumi

Piemaksas un papildus izdevumi :
• piemaksa, ja nepieciešams vienvietīgs numurs viesnīcā € 140
• piemaksa par papildvietu autobusā € 120
• ieejas biļetes muzejos, izklaides pasākumos
• pilsētas sabiedriskais transports
• AAS "BALTA'' medicīniskā apdrošināšana 7.20 € (65-69 gadu vecumā 14.40 €; 70–75 gadu vecumā 21,60 €)

Papildus izdevumi izbraukuma ekskursijām pēc izvēles:
Izbraukuma ekskursija uz Gardas ezeru un Sirmioni 35 €; Izbraukuma ekskursija „Azūra krasta pērles” 40 €;
Izbraukuma ekskursija „Panorāmas skats un Monako” 40 €.
Pilna izbraukuma ekskursiju paketes cena (bez ieejas biļetēm) 115 €. IZDEVĪGI: iegādājoties pilno
izbraukuma ekskursiju paketi pirms ceļojuma cena 105 €, bērniem līdz 14g. 85 €.
Ieejas biļetes nav iekļautas izbraukuma ekskursijas cenā un tiek apmaksātas uz vietas.
*Izbraukuma ekskursijas dienā papildus samaksā ir iekļauts – degviela, maksas ceļi un ceļu nodokļi, stāvvietas,
gida vai grupas vadītāja pakalpojumi.

Izmaksas apskates objektiem, pasākumiem un ekskursijām: 
Apskates ekskursija Gracā ar vietējo gidu 10 €, apskates vilcieniņš Monako 9/5 € , Eksotiskais parks Monako
14/7 €; Okeānogrāfijas muzejs Monako 14/ 7€, pilsētu nodolkis

2018. gada izmaksas.

Atcerieties, ka...

• Pirms ceļojuma uz Jūsu noradīto e-pastu tiks nosūtīts ceļojuma dokuments (vaučers) ar visu nepieciešamo
informāciju par ceļojumu (autobusa numurs, grupas vadītāja tālruņa numurs un praktiskie ieteikumi).
• Minimālais skaits grupā 33 tūristi, ja ceļotāju skaits ir mazāks, lai ceļojums notiktu, tiek piedāvāts brauciens ar
mazāku vietu skaitu autobusu (iespējams bez WC).



• Minimālais skaits izbraukuma ekskursijās 30. 
• Tūroperators ir tiesīgs mainīt ekskursiju secību ceļojumā.
• Ieejas biļešu un citu papildizdevumu cenas, valūtas kurss, kā arī programmā norādītie laiki ir orientējoši un var
mainīties.
• Ja ceļojumā dodaties viens un nav ar ko kopā izvietoties viesnīcas numurā, tad ir jāpiemaksā par vienvietīgu
numuru.
• Grozījumi programmā un cenā iespējami LR normatīvo aktu ietvaros.
• Iespējamas nelielas grafika izmaiņas, vēla ierašanās viesnīcā un atgriešanās mājās sakarā ar neparedzētiem
apstākļiem, (piemēram nelabvēlīgu ceļu satiksmes situāciju)

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti:
• LR pilsoņa vai nepilsoņa pase, kas izdota pēc 2002.gada 30.jūnija un ir derīga vismaz 3 mēnešus pēc
atgriešanās. Ja nepieciešamas vīzas, pasē jābūt brīvai vietai, kur tās ielīmēt.
• Latvijas pilsoņa personas apliecība ir izmantojama kā ceļošanas dokuments Eiropas Savienības, Eiropas
Ekonomiskās zonas valstu un Šveices Konfederācijas teritorijā.
• Ceļojumā nav nepieciešamas obligātās medicīniskās formalitātes.
Klienta iemaksātās naudas apdrošināšanas līgums NR 667906091, AAS "BALTA"

Operators: SIA Ozolciems Tūre                          Klienta paraksts

____________________________                   _______________________________ 

 


