Normandija un Bretaņa
12.06. – 18.06.2019. 7 dienas, cena 1400 EUR
Normandijas laika apstākļi, kas dienas laikā spēj krasi izmainīties pat līdz sešām reizēm, ir tik
netverami kā pats reģions. Un grūti iedomāties vēl kādu Francijas reģionu, kuram lietus būtu tik
piestāvošs un vajadzīgs. Lai kur arī nenonāktu, it visur ir sajūta, ka laiks būtu apstājies. Pludmales ar
balto ģērbtuvīšu rindām atgādina 60. gadu franču kino, seni miesti, skaisti un bagātīgi dārzi, villas…
Normandija ir arī ābolu zeme, kas nozīmē, ka šeit tiek gatavots arī lielisks sidrs. To savulaik taisīja
katrā mājā. Arī kalvadosu prata destilēt. Šobrīd Normandija ir izcelsmes vieta vairākiem pasaules līmeņa
kalvadosa zīmoliem, kas mums liedz to nobaudīt?
Šis reģions dzīvo savu dzīvi ar skatu uz Lamanšu un Atlantijas okeānu. Tieši šinī Francijas daļā dzimusi
Francijas kā jūras lielvalsts slava – vētras te ir niknas, ūdensceļi grūti manevrējami, paisuma-bēguma
maiņas augstākās Eiropā. Šis ir galamērķis dabas mīļiem, lai gan arī pilsētās ir daudz vēstures, un, galu
galā, arī pasaulslavenais Sanmišela kalns atrodas tieši uz Normandijas un Bretaņas robežas.
Bretaņas kontūras kartē atgādina laivas priekšgalu. Četras piektdaļas tās teritorijas apskalo jūra.
Visur – ostu pilsētiņas ar cietokšņiem, piestātnes ar laiviņām, austeru plantācijas un baltā un zilā krāsā
nokrāsoti piejūras restorāniņi. Bretoņi – vienīgā tauta Eiropas kontinentā ar spilgti izteiktām ķeltu
saknēm. Daudzi bretoņi joprojām runā bretoņu valodā, šeit vēl dzīvas senās ķeltu leģendas un teikas.
Dosimies iepazīt šo skaisto un mazliet mežonīgo zemes daļu…

1.diena. Bretaņa
 Lidojums Rīga – Parīze
 Šartras pilsētas ekskursija ar vietējo gidu. Viens no ievērojamākajiem arhitektūras objektiem pilsētā
ir Šartras katedrāle, kas tiek uzskatīta par vienu no izcilākajām gotiskajā stilā celtajām katedrālēm
Francijā. Dievmātes katedrāle ir iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Galvenā baznīcas
būvniecība ilga no 1194. līdz 1250. gadam. Tā ir svētceļojumu mērķis jau kopš 12. gadsimta beigām,
kā arī populārs tūrisma objekts
 Laiks papusdienot kādā no omulīgajiem franču krodziņiem – crepes? Ar glāzi rozā vīna?
 Pārbrauciens uz Bretaņu
 Vitrē senāk bija viena no Bretaņas nozīmīgākajām pilsētām - 15. un 16. gadsimtā, tā sacentās par
šo godu ar Dinānu. Vitrē pils, kas izskatās kā pasakā sajūsminās jebkuru apbrīnotāju, kafijas pauze
pilsētā
 Spilgtas un daudzkrāsainās Senmalo mājiņu fasādes pavada līdz senajai pilsētas daļai, kuru raksturo
sirmas, vēju izbalinātās ēkas, šo jauko vietu esam izvēlējušies par naktsmājām 3 nakšu garumā
 Iekārtošanās 3* viesnīcā Senmalo pludmalē

2.diena. Bretaņa
 Bēgumu laikā okeāns lēnītēm atkāpjas kaut-kur dziļumā, atstādams uz smiltīm aļģes, gliemežnīcas,
austeres, krabjus… Cilvēki iziet pastaigā pa okeāna dibenu, vāc jūras veltes. Šodien dosimies
izbraukumā gar Smaragda krastu, lai apsekotu skaistākās vietas – Cap Frehel – Cancale - Dinard
 Kankalē, dosimies uz austeru degustāciju, lai noskaidrotu kā tās tiek audzētas un cik svarīgi veselīgas
tās ir…
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 Cap Frehel zemes rags - fotopauze
 Dinārdu sauc par Ziemeļu Kannām, te greznu vasarnīcu pilsēta atrodas Rensas upes grīvā, Lamanša
krastā, ar ļoti maigu klimatu arī ziemā, un labiem jūras velšu restorāniem. Dināra koķeti izvietojusies
uz klinšaina zemesraga tā, ka visapkārt nelielajai pilsētiņai var apiet ar kājām pa tā saucamo
Mēnesgaismas promenādi. Pastaigas, kuru laikā paskatīties uz citiem un parādīt sevi, Dinārā ir modē
vēl šodien, gaisotne ir neparasti nepiespiesta, atvaļinājumu vēstoša
 Atgriešanās 3* viesnīcā Senmalo pludmalē

3.diena. Bretaņa
 Bretaņas galvaspilsēta Renna savā rosīgas pilsētas vidē ir sagūstījusi visai pussalai raksturīgo sajūtu,
ka atrodaties pasakā. Te raksturīgas nedaudz sašķiebušās 18. gadsimta mājas un tirdziņu vietas, kur
senāk notika Viduslaiku turnīri. Šis mūsdienu pilsētas juceklības un izsmalcinātības sajaukums, piešķir
Rennai īstu Bretaņas enerģiju. Pilsētas apskates ekskursija ar vietējo gidu
 Viduslaiku pils Château de Combourg apmeklējums pie ezera (11.gs)
 Dināna ir viduslaiku pilsēta, tāpēc nav brīnums, ka tajā atrodas sava pils, kas pazīstama arī kā
Hercogienes Annas tornis, uzbūvēta 14 gadsimtā, bet rāmi pastaigāsim pa pilsētas mazajām ieliņām,
lai sajustu auru un varbūt pasēdētu kādā krodziņā
 Atgriešanās 3* viesnīcā Senmalo

4.diena. Normandijas laukos
 Sanmišela klostera (UNESCO) apmeklējums. Paisuma un bēguma iedarbībai pakļautais klostera
komplekss un uzbērtais dambis, kas savieno to ar cietzemi, rada sirreālas sajūtas – jūties kā liela,
cilvēka un dabas radīta brīnuma priekšā – tas nu beidzot ir jāredz!
 Kalvadosa ražotne, lai nogaršotu un uzzinātu kā tas top! Starptautiskajā tirgū par kalvadosu sauc
tikai Francijas provincēs Normandijā un Bretaņā gatavoto dzērienu. Tā ražošanas process aprakstīts
16.gadsimtā, bet nosaukums radies 300 gadus vēlāk un aizgūts no Lielās franču revolūcijas laikā
izveidotā departamenta vārda. Lielāko popularitāti kalvadoss iemantojis Pirmā pasaules kara laikā
Galvenais, kas nosaka kalvadosa kvalitāti, ir tā pagatavošanai izmantotie āboli. Ir 48 oficiāli
rekomendētas un īpaši audzētas ābolu šķirnes, no kurām ražo kalvadosu
 Šodien jānoskaidro arī kā garšo siers un sidrs – tāpēc dodamies, un pagaršojam!
 Iekārtošanās 3* viesnīcā Normadijas centrālajā daļā pie Lizjē
 Vakariņas mūs jau gaida

5.diena Normandija
 Dovila – elitārs kūrorts ar lieliskām smilšu pludmalēm, kur nepeld – bet brauc izrādīties… Kas mums
to var liegt? Šeit labprāt atpūšas pasaules slavenības
 Truvila – turpat blakus un te atpūšas franču aristokrātija un elite no visas pasaules. Te iesakām
doties uz vietējo tirdziņu, kur varēsiet nogaršot dažādus jūras produktus – austeres, mīdijas,
ķemmītes, jūras nažus utt… viss svaigs un ar vietējo mājas vīnu! Ja gribas smalkāk – tad pāri ielai
uz kādu brasēriju, kur to pašu Jums pasniegs uz baltiem galdautiem!
 Onflērā – mākslinieku un zvejnieku pilsētā. Onflēras vecā osta tagad ir pilsētas centrs, ap kuru
saauguši krodziņi un restorāni, protams, savās ēdienkartēs iekļaujot gan jūras veltes, gan gliemežus,
gan arī sierus. Un te daudz suvenīru bodīšu, kur var viegli patukšot savus maciņus
 Atgriešanās 3* viesnīcā, vakariņas
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6.diena Normandija
 “Etretat” klintis atspoguļo un reprezentē Nomandijas reģionu. Šajā vietā ir uzņemta neviena vien
filma. Un kā nu ne – elpu aizraujošais skats vilina nevienu vien tūristu un dabas mīli. Ūdens, viļņi un
plašumi visapkārt! Kas meditē, kas kāpj augšā uz baznīcu… Laiks uzņemt enerģiju, te tā ir…
 Normandijas vēsturiskā galvaspilsētā Ruānā, kuru Viktors Igo nodēvējis par 100 torņu pilsētu tās
daudzo baznīcu torņu dēļ. Ruāna zināma mums ar faktu, ka šajā pilsētā uz sārta tika sadedzināta
Žanna D’Arka
 Nakts 3* viesnīcā Ruānā

7.diena Mazliet skaistuma un uz māju
 Živernī – impresionisma mājvieta, kur gleznotājs Klods Monē aizrāvās ar ziedu audzēšanu. 1883.
gadā viņš apmetās nelielā Živernī ciematā netālu no Parīzes, kurā tad arī iekārtoja savus dārzus:
pirmo nosauca „Normandijas”, otro – „Japāņu stila ūdens dārzs”. Tieši savos dārzos Monē radīja
savus visskaistākos darbus
 Baudīsim Monē dārzu un Živernī atmosfēru
 Transfērs uz lidostu. Lidojums Venēcija - Rīga

Ceļojuma cenā ietilpst:
 Lidojums Rīga – Parīze – Rīga (nododamā bagāža 20 kg, rokas bagāža 8 kg, Airbaltic, ekonomiskā
klase)
 Komfortabls autobuss ceļojuma laikā (degvielas izmaksas, autostāvvietas, maksas ceļi, iebraukšanas
maksas, stāvvietas)
 Dzīvošana 6 naktis 3* viesnīcās ar brokastīm divvietīgos numuros (tūrista nodoklis viesnīcās)
 Grupas vadītājs no Rīgas
 Ekskursija Rennes, Šartra un Ruānā ar vietējo gidu
 Ekskursijas pēc programmas
 Ceļojuma organizēšana
 Ieejas maksas Coumburgas pilī, Živernī dārzā, San Mišel klostera abatijā,
 Austeru degustācija
 Siera un sidra degustācija, kalvadosa degustācija
 2 vakariņas

Ceļojums cenā neietilpst:





Personīgie izdevumi
Ieeja baznīcās
Dzeramnauda šoferim
Apdrošināšana

Ievērībai:
 Ceļotāji, kuri ceļo vieni un neatrodas līdzbraucējs ir pienākums piemaksāt par vienvietīgu numuru
250 EUR.
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 Minimālais skaits grupā ir 16 personas. Ja 20 dienas pirms ceļojuma tūristu skaits grupā ir mazāks
par minimālo, ceļojums tiek organizēts mainot cenu vai tiek atcelts.
 Ceļojuma cena var pieaugt mainoties LR likumdošanai “Par PVN”, lidostu nodokļiem, kā arī saistībā
ar ASV dolāra kursa un degvielas cenas sadārdzinājumu.
 Izbraukšanai no valsts ir nepieciešama derīga pase vai ID karte. Pases vai ID kartei jābūt derīgai 3
mēnešus pēc atgriešanās no ceļojuma.

Pieteikšanās ceļojumam:
 Piesakoties ceļojumam, nepieciešama pases kopija un jānosedz ceļojuma līgums. Jūsu vieta tiks
rezervēta pēc 300 EUR avansa iemaksas
 Otrā iemaksa 600 EUR jāsamaksā līdz 12.01.2019.
 Pērējā summa 500 EUR jāsamaksā līdz 12.04.2019.
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