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Kalnu un ezeru zeme Šveice un Alpu 

karalis Monblāns 

 26.06. – 02.07.2016.  7 dienas, cena –  495 EUR  

Šveice ir viena no mazākajām, bet bagātākajām valstīm Eiropā, kuras dabas veltes ir tik 

ainaviskas,  kā nekur... Un vēl sakoptība, kārtības mīlestība un tīrība! Šveices vizītkarte ir arī 

pulksteņi, šokolāde, kabatas nazīši un bankas. Galvenais ir kvalitāte, bet par to ir jāmaksā! Šveicē 

var baudīt ne tikai krāšņo dabu, speciāli ierīkotās un marķētās pastaigu takas pa Alpu kalniem, bet 

arī unikāli celtās pilsētas. Šveices arhitektūra diezgan spilgti atšķiras no pārējām alpu zemēm. 

Vairākas pilsētas ir iekļautas UNESCO mantojuma sarakstā, piemēram, Berne. Liela daļa pilsētu ir 

celtas pie upes ietekas ezerā vai arī upju krastos, kas piešķir pilsētām īpašu burvību. Visu, ar ko 

šveicieši lepojas, aprakstīt nav iespējams, grūti vārdos izteikt tās sajūtas, kas baudāmas ar mūsu 

maņu orgāniem, sirdi un dvēseli. Tāpēc Šveici klātienē vajadzētu izbaudīt katram pašam. Varat būt 

droši - Šveice jūs nepievils! Nogaršot īstu sieru, šokolādi, fondjū? Un lielais pluss ir Monblāns – tik 

tāls un nepieejams, bet varens! 

 1.diena Visa dzīve man viens ceļojums…  

• Izbraukšana no Jūrmalas. Latvija, Lietuva, Polija. Nakts 2* viesnīcā Polijā, Zgorzelec apkaimē 

 2.diena Dzīve kā kūrorts  

• Brauciens cauri Vācijai 

• Vakara pastaiga – Bādenbādenē, kas  ir sinonīms ekskluzivitātei, aristokrātijai un augsta līmeņa 

dzīves veidam. "Belle Époque" laikā Bādenbādene bija Eiropas vasaras galvaspilsēta un bagāto 

un skaisto tikšanās vieta. Mūsdienās Bādenbādene visā pasaulē ir zināma kā kūrortu un 

kultūras pilsēta ar augstākā līmeņa medicīnisko kompetenci, spožiem svētkiem un nepārspētu 

eleganci. Bādenbādenes piedāvājums vienmēr ir augstākajā līmenī neatkarīgi no tā, vai tas ir 

ārstniecības kurss vai kultūra, SPA vai aristokrātiskā gaisotne 

• Bādenbādene atrodas ainaviski ļoti skaistā vietā Švarcvaldes kalnu pakājē, tā ir bagāta ar 

termāliem avotiem, ekskluzīvām viesnīcām, grezniem parkiem un dārziem. Jebkāda veida 

atveseļošanās programma šeit īstenojas ļoti elegantā vidē. Divpadsmit termālo avotu 

dziedinošo spēku atklāja jau romieši un izveidoja šeit baseinus, kurus iespējams apskatīt arī 

mūsdienās. Karstais termālā avota ūdens izšļācas no 2000 m dziļuma 

• Pārbrauciens uz viesnīcu Francijā 

 3.diena Ainavu bagātībā  

• Dabas varenība un tās spēks elpu aizrauj ne mazums cilvēku visā pasaulē. Reinas ūdenskritums 

Šafhauzenā ar savu patieso skaistumu ļaus izjust īstu dabas baudījumu ikvienam 
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• 150 metru platais, 23 metru augstais un 13 metru dziļais ūdenskritums ar ūdens caurplūdi 700 

000 sekundē tiek dēvēts par Eiropas lielāko ūdenskritumu. Šī iespaidīgā dabas spēle radusies 

pēdējā ledus laikmetā, kad Reina no sava ierastā tecējuma pagriezās uz dienvidiem – 

sagatavojiet fotoaparātus! 

• Cīrihe – banku galvaspilsēta! Cīrihe jau kuro gadu ierindojas visu iespējamo dzīves kvalitātes 

topu augšgalā un tās pastkartei (ar kalniem vienā un ezeru otrā pusē) līdzīgais veidols šķiet tik 

ideāls, ka teju neviens zāles stiebrs še neatļaujas augt nevietā un šķībi. Taču stereotipi ir radīti, 

lai tos lauztu un tā arī ir viena no ceļošanas burvībām, dodamies iepazīt pilsētas objektus! 

• Lucerna. Šveices sirds, viena no skaistākajām tās pilsētām. Vairāk kā 800 gadus veca, atrodas 

Vierwaldstattersee - četru novadu jeb Lucernas ezera krastā. Unikāla viduslaiku vecpilsēta – un 

viens no pilsētas simboliem ir Skumjais Lauva!  

• Brauciens ar kuģīti pa ezeru, lai izbaudītu Alpu ainavas un skaistos skatus ezera krastos 

• Atgriešanās viesnīcā Francijā 

 4.diena Garšu pasaulē  

• Laiks nogaršot īstu piena šokolādi, tāpēc dodamies uz Brok ciematu uz Cailer šokolādes ražotni, 

kur uzzināsim visu par tās tapšanas procesu un arī garšosim! 

• Ja bija par saldu, tad tagad laiks kaut kam sāļam – siers būs īsti laikā – sierotava Grujēres ciematā 

mūs jau gaida! 

•  "Šveices Rivjēra"  Montrē pie Ženēvas ezera. Tā ir vieta, kur sēžot palmu ēnā un malkojot tuvējos 

vīna dārzos darīto vīnu, var priecāties par ezeram apkārt esošajām sniegotajām kalnu virsotnēm 

• Uz salas ezerā slejas Bairona apdziedātā Šiljonas pils, iemūžinām foto arī to! Ne velti šo vietu 

bija iemīļojuši tādi radoši cilvēki kā Pēteris Čaikovskis, Igors Stravinskis, bet Vladimirs Nabokovs 

te nodzīvojis 17 savas dzīves gadus 

• Berne - ir viena no apdzīvotākajām Šveices pilsētām, tāpēc tā var lepoties ar ļoti bagātu kultūras 

dzīvi, nemaz nerunājot par fantastisko ainavu, ko rada sniegotās kalnu nogāzes. Pilsētas 

vēsturiskais centrs iekļauts UNESCO arhitektūras mantojuma sarakstā 

• Nakts viesnīcā Francijas Alpos 

 5.diena Kas varbūt augstāks par šo?  

• Izbrauciens uz Francijas ciematu Šamonī, lai dotos ar pacēlāju tuvāk Monblāna virsotnei uz 

Aiguille du Midi 3842m.v.j.l., lai baudītu viskaistākās Alpu panorāmas un iespējams drosmīgie 

uzkāps uz stiklotās terases? Kaut kas neaizmirstams, bet vienreiz jāpiedzīvo! 

• Pusdienas iesakām nogaršot kādu franču virtuves šedevru pēc šī lielā piedzīvojuma Šamonī 

ciematā... 

• Pārbrauciens uz Elzasas reģionu. Nakts viesnīcā pie Kolmāras 
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 6.diena  Vēl mazliet nezināmā skaistuma  

• Kolmāras apskate! Kolmāra ir vislabāk saglabājusies Elzasas pilsēta un viens no populārākajiem 

galamērķiem Francijā gan izcilās arhitektūras, gan interesantās vēstures dēļ. Vērts izstaigāt gan 

vecpilsētu, jo te ir saglabājušies daudzi kanāli,  kuru dēļ Kolmāru mēdz dēvēt arī par mazo 

Venēciju 

• Tāpat šajā reģionā aug brīnišķīgas vīnogas. Laiks glāzei rizlinga vietējā vīna darītavā – tā teikt 

atvadās no ceļojuma 

• Lielveikala apmeklējums Vācijā 

• Ceļš uz Poliju 

• Nakts 2* viesnīcā Polijā 

 7.diena  Ceļš uz mājām…  

• Ceļš uz mājām, Polija, Lietuva, Latvija. Vēlu vakarā atgriešanās Jūrmalā 

 Ceļojuma cenā iekļauts:  

• Brauciens ar komfortablu autobusu ( ceļu nodokļi, maksas ceļi, iebraukšanas atļaujas pilsētās, 

degvielas izmaksas) 

• Nakšņošana tūristu klases viesnīcās (2 un 3*) , 2-vietīgie numuri ar ērtībām 

• Brokastis viesnīcās 

• Ekskursiju programma grupas vadītāja pavadībā 

• Ekskursija Kolmārā ar vietējo gidu krievu valodā 

• Ceļojuma organizācija 

 Papildus izdevumi:  

• Reinas ūdenskritums – 3 CHF 

• vīna degustācija ~15 EUR 

• Kuģis Lucernā ~ 21 CHF 

• Šokolādes degustācija 9 CHF 

• Siera degustācija no 6 CHF 

• Pacēlājs Francijā - ~ 59 EUR 

• Apdrošināšana 

 Ievērībai :  

• Ieejas biļešu un citu papildizdevumu cenas, valūtas kurss, kā arī programmā norādītie laiki ir 

orientējoši un var mainīties.  

• Izbraukšanai no valsts ir nepieciešama derīga pase vai ID karte 

• Grozījumi programmā un cenā iespējami LR normatīvo aktu ietvaros. 

• Piemaksa par vienvietīgu numuru 120 EUR 

• Papildvieta autobusā – 60 EUR 
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• Minimālais skaits grupā ir 27 personas. Ja 20 dienas pirms ceļojuma tūristu skaits grupā ir 

mazāks par minimālo, ceļojums tiek organizēts mainot cenu vai tiek atcelts. 

 Pieteikšanās ceļojumam:  

• Jūsu vieta tiks rezervēta pēc 150  EUR avansa iemaksas līdz 15.01.2017. 

• Otrā iemaksa 150 EUR jāsamaksā līdz 15.04.2017. 

• Pārējā  summa 195 EUR jāsamaksā līdz 26.05.2017. 

 

 

 

 

   

 


