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Citronsvētki, Karnevāls un Ziedu kaujas 
Franču Rivjērā 

 28.02. – 03.03.2020, 5 dienas, cena  900 EUR  

Francijas Rivjēras skaistums vārdus neprasa. Bet jo īpaša šī vieta ir agrā pavasarī, kad pie mums vēl 
auksts, bet tur jau silts un tiek svinēti citronu un apelsīnu ražas svētki. Tāpēc dosimies sasildīties un 
vērot grandiozo Citronu parādi Mentonā, kur 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! Bet tas nav viss – Nicā tai pat laikā svin Karnevāla svētkus, un te 
notiek Ziedu kaujas – milzu platformas šeit tiek rotātas ziediem un soļo cauri pilsētai! Un vakarā - 
karnevāla parāde ir jāskatās, un vēl svētku noskaņā arī milzu uguņošana! Tie ir svētki, kas pulcē 
pārsimts tūkstošus viesu 3 nedēļu garumā. Nu vienreiz tas ir jāizbauda! 

Neizpaliks arī mazo pilsētiņu baudīšana – Kapferata ar Rotšilda villu, Sentpoldevanse, Antibes un, 
protams, Nica.  Un vēl gardākie Francijas kulinārijas labumi, eh, un rozā vīns atdzesēts, kas nes pavasara 
un vasaras dvesmu!  

 1.diena, Francijas Rivjēra nemaz nav tik tālu  

 Lidojums Rīga – Nica 
 Transfērs uz 4* viesnīcu Nicas centrā 
 Nica – kā jau Francijas Rivjēras galvaspilsēta – sniedz vislielākās iespējas – gan kultūras, arhitektūras, 

gan gardēžu un iepirkšanās jomā…  
 Ekskursija ar vietējo gidu krievu valodā 3h 
 Vakara pastaiga Nicā – angļu bulvāris un promenāde, kas stiepjas cauri pilsētai desmit km garumā, 

noteikti iesakām doties un nogaršot ko gardu – sāksim ar mīdijām baltvīna mērcē vai bulabēzes zupu, 
un korķējam vaļā šampanieti! Esam taču Francijā, Šampanieša dzimtenē, tāpēc laiks svētkiem pašiem 
ar sevi! 

 2.diena, Nica  

 Brīvais laiks pilsētā. Iesakām muzejus? Veikalus? Šodien visi gatavojas svētkiem, tāpēc mēs 
paklaiņosim pa Veco pilsētas daļu, iesakām izbraukt ar mazo čukčukbānīti, lai uzbrauktu kalnā, no 
kura paveras burvīgs skats uz Nicu un piekrasti! Tirgus laukumā noteikti jānogaršo kaut kas no 
vietējiem labumiem, Nicas salāti? Un glāze rozā vīna! 

 Dodamies uz vareno Ziedu kauju laukumu, kur ieņemsim labākās stāvvietas, lai vērotu jauko un 
jautro parādi – gājienu – ziediem rotātas milzu platformas, un nesatraucieties, ja kāds Jums iemetīs 
ar ziedu pušķi, jo gājiena beigās visas platformas ir plikas!  

 Vakarā ienirstam Karnevāla ugunīs un krāsās. Skatāmies, kā nu atkal Franči mūs pārsteigs ar milzu 
izgaismotiem objektiem, šogad tēma Mode?!. Neapvainojaties, ja uz Jums tēmēs ar dažādiem 
šķidrumiem, kā jau svētkos, ir dažādi salūti… Skan mūzika, pūlis dzer vīnu, svin… Tāpēc jau mēs te 
esam – svētki taču! 

 Noslēgumā uguņošanas… Un tad jau ejam ielās!  
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 3.diena, Mentona  

 Ezē – viena no romantiskākajām pilsētiņām uz klints raga, kur dosimies iepazīt slaveno franču smaržu 
pasauli! Būs stāsts par to kā tās top, un, protams, var arī iegādāties. 

 Un visbeidzot – galvenais pasākums. Citronsvētki Mentonā. Mentona ir mierīga kūrortpilsēta, kas 
izvietojusies skaistā vietā un bagāta ar citruskoku dārziem, savu laik tā bija Itālijai piederoša, tāpēc 
te noteikti varat droši baudīt itāļu virtuvi: picu, mocarellu, pastu…  

 Un pats galvenais notikums – parāde, kur vērosim vismaz 30 braucošas milzu platformas cauri 
pilsētai! Elpa aizraujas, milzu karaļi, pat milzu govis un citi zvēri, veidoti no citroniem, tālāk vēl 
visādas ēkas un pat pacēlāji kalnos… Fantāzijai nav robežu! Protams, mazliet jāpacīnās par labāko 
vietu, lai iznāktu skaisti foto, bet ir to vērts! 

 Atgriežamies Nicā 

 4.diena, Rivjēras laukos  

 Senpoldevansa – mazais ciematiņš kalnos vilina mākslas piekritējus, jo senajā pilsētā galvenā iela 
pilna ar galerijām, vai arī ielienam mazo ieliņu labirintā… Nekur nepazudīsim, jo visapkārt ir mūris!  

 Antibes – ostas pilsētiņa, ko savā laikā iemīlēja arī Pikaso, kas atstājis aiz  sevis arī muzeju šai mazajā 
omulīgajā Provansas pilsētiņā, kas lepojas arī ar savu tirdziņu, kur ieejot pārņem lavandas un siera 
smarža! Kafijas tase un krepes! Tieši laikā?  

 Kapferatas pilsētiņa dosimies uz Rotšilda villu, kas ir viena no ekstravagantākajām un 
iespaidīgākajām Franču Rivjēras pilīm, palūkosim kā bagātie dzīvoja… 

 Atgriešanās Nicā 

 5.diena, Vai viegli būt miljonāram?  

 Transfērs uz lidostu 
 Lidojums Nica - Rīga  

 Ceļojuma cenā ietilpst:  

 Lidojums Rīga  – Nica – Rīga (nododamā bagāža 20 kg, Airbaltic, ekonomiskā klase) 
 Dzīvošana 4 naktis 4* viesnīcā Nicas centrā, divvietīgos numuros ar ērtībām, ar brokastīm. 
 Komfortabls autobuss ceļojuma laikā (degvielas izmaksas, autostāvvietas, maksas ceļi, iebraukšanas 

maksas) 
 Ekskursijas pēc programmas 
 Nicas pilsētas tūrista nodoklis 
 Latviski runājoša grupas vadītāja pakalpojumi un ekskursija Nicā krievu valodā 
 Ekskursija Smaržu muzejā 
 Ieejas maksas – Nicas karnevālā, Ziedu parādē, Citronu parādē – stāvvietas 
 Ieejas maksa Rotšilda villā 
 Ceļojuma organizēšana 

 Ceļojuma cenā neietilpst:  

 Personiskie izdevumi 
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 Čukčukbānītis Nicā 10 EUR 
 Muzeji, ieejas baznīcās 
 Dzeramnauda šoferim 
 Ceļojuma apdrošināšana brauciena laikā 

 Ievērībai:  

 Ceļotāji, kuri ceļo vieni un neatrodas līdzbraucējs ir pienākums piemaksāt par vienvietīgu numuru 
150 EUR. 

 Minimālais skaits grupā ir 14 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. Pasei vai ID kartei jābūt derīgai 3 
mēnešus pēc atgriešanās no ceļojuma. 

 Pieteikšanās ceļojumam : 

 Piesakoties ceļojumam, nepieciešama pases kopija un jānoslēdz ceļojuma līgums. Jūsu vieta tiks 
rezervēta pēc 200 EUR avansa iemaksas. 

 Otrā iemaksa 400 EUR jāsamaksā līdz 28.10.2019. 
 Pārējā summa 300 EUR jāsamaksā līdz 28.12.2019. 


