
Valstis: Itālija, Monako, Francija
JAUNAIS GADS MONAKO,
KARALISKAIS SALŪTS MONTE KARLO,
LIGŪRIJAS RIVJĒRAS SKAISTĀKĀS PĒRLES
GRĀCA –- KREMONA - AZŪRA KRASTS – PIEJŪRAS ALPI - KANNAS – GRASA - SAINT-
PAUL-DE-VENCE –NICA – 
MONAKO - MONTE KARLO - SAN REMO - SWAROVSKI KRISTĀLU PASAULE ITĀLIJAS UN
AUSTRIJAS ALPI
27.12.2021. – 03.01.2022.
8 dienas / Visas naktis viesnīcās
Ceļojuma cena: 415 €

1.diena. 27.12.2021. „Un ceļojums sākas…” 
Izbraukšana no Rīgas. Laiks ceļā. Nakts 3* viesnīcā Čehijas teritorijā Brno apkaimē. Ierašanās viesnīcā.
2. diena. 28.12.2021. „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. 29.12.2021. „Leģendāra pilsēta...”
Brokastis*. Laiks ceļā. Kremona – nozīmīga lauksaimnieciskā tirgus pilsēta, tomēr tās slava vispirms saistās ar
mūziku, jo nošejienes nākuši tādi izcili cilvēki kā komponists Klaudio Monteverdi un vijoļu meistars Antonio
Stradivari. Pilsētā atrodas skaistais Piazza del Comune laukums ar romānikas stila katedrāli un Torrazo zvanu
torni, kuru uzskata par Itālijas augstāko viduslaiku torni. Ap pusdienas laiku dosimies uz tirdzniecības centru, lai
iepirktu Jaungada dāvanas – ,,Made in Italy!” un izcilus Itālijas produktus – augļus, vietējos vīnus, dzērienus un
dažādas delikateses. Pēcpusdienā pārbrauciens un nakts viesnīcā 2* Antibes apkaimē. Ierašanās viesnīcā.
4. diena. 30.12.2021. „Azūra krasta pērles...”
Brokastis*. Brīva diena. Piedāvājam doties izbraukuma ekskursijā „Azūra krasta pērles” uz Grasu, Saint-Paul-
de-Vencu un Nicu (par papildus samaksu 45 €). Dodamies uz kalnu ieskauto Grasu. Grasa ir pasaules smaržu
rūpniecības centrs kopš 16.gs. Turpretī 18. un 19.gs. dibinātās smaržu ražotnes joprojām darbojas. Jums būs
iespēja apmeklēt parfimērijas muzeju „Fragonar”, kur varēsiet ielūkoties smaržu darināšanas vēsturē un to
tapšanā. Iespēja iegādāties sev tīkamākās, visīstākās Franču smaržas. Tālāk mūsu ceļš vedīs uz Provansas
lepnumu - viduslaiku mūru ieskauto mākslinieku pilsētiņu Saint-Paul-de-Vencu. No 16.gs. vaļņiem var skatīt
plašu ainavu ar cipresēm, villām ar sarkaniem jumtiem un palmām. Pēcpusdienā ekskursija uz spožāko Azūras
krasta pērli Nicu – Francijas Rivjēras grezno galvaspilsētu. Masēna laukums un centra modernā arhitektūra, ASV
krastmala. Labāku vietu aktīvai atpūtai un pastaigām rivjērā grūti atrast. Vecpilsētas klusās ieliņas un Romas
impērijas vēsturisko celtņu drupas, Eņģeļu līcis, Angļu krastmala, kurš gan spēj palikt vienaldzīgs no šī skaistuma?
Pilsētas apskates ekskursija vietējā gida pavadībā. Vakarpusē atgiešanās un nakts viesnīcā 2* Antibes apkaimē.
5. diena. 31.12.2021. „Vecgada diena Kannās un Jaunā Gada sagaidīšana Monako...”
Brokastis*. Brīva diena. Piedāvājam doties izbraukuma ekskursijā uz Kannām un Monako (par papildus
samaksu 45 €). 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.
Dienas otrajā pusē dodamies uz 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 pili, Katedrāle ar princeses Greisas Kellijas apbedījuma vietu, skats no
augšas uz Formula-1 trasi. Pēc vēlēšanās iespēja doties uz Montekarlo, kas ir greznākā valsts pilsēta, kur var
ienirt azarta un greznības jūrā - slavenajā Montekarlo kazino, izmēģināt laimi var ik viens!!! Veco gadu
pavadīsim un Jauno sagaidīsim Monako, dzerot šampanieti, viens otram vēlējot laimi starp pasaules bagātākajiem
un laimīgākajiem cilvēkiem. 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. Izbraukšana no svētku pārņemtās Monako 01.01.2022. pl. 01.00. Atgriešanās atpakaļ viesnīcā 2*



Antibes apkaimē.
6. diena. 01.01. 2022. “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. 02.01.2022. „Dabas un cilvēku veidotie šedevri...” 
Brokastis*. Itālija. Austrija. Laiks ceļā vērojot brīnišķīgos Alpu ainavas skatus. Laiks ceļā. Pārsteidzošas dailes
muzeja apmeklējums. Pazīstamāko dizaineru darinājumi, kas strādājuši austriešu arhitekta Andrē Hellera vadībā,
"Swarovski kristālu pasaule” pārsteidz ar oriģinalitāti un skaistumu. "Swarovski kristālu pasaulē” cilvēks jūtas
kā iegrimis skaistā sapnī par daiļo. Jums būs iespēja iegādāties neaizmirstamas, jaukas dāvaniņas saviem mīļajiem,
tuvajiem un mājās palikušajiem. Nakts 3* viesnīcā Čehijas teritorijā. Ierašanās viesnīcā.
8. diena. 03.01.2022. „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
• pilsētu sabiedriskais transports
• AAS "BALTA'' medicīniskā apdrošināšana 11.60 € (65-69 gadu vecumā 23.20 €; 70–75 gadu vecumā 34.80
€)

Papildus izdevumi izbraukuma ekskursijām pēc izvēles:
Izbraukuma ekskursija „Azūra krasta pērles” 45 €; Izbraukuma ekskursija „Panorāmas skats un
Monako” 45 €.
Pilna izbraukuma ekskursiju paketes cena (bez ieejas biļetēm) 90 €. IZDEVĪGI: iegādājoties pilno
izbraukuma ekskursiju paketi pirms ceļojuma cena 75 €, bērniem līdz 14g. 60 €.
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 Kannās 12 € , Monte Karlo kazino 17 € ;
“Swarovski pasaule” 19 €; pilsētu nodoklis. 2020. gada izmaksas.


