Šampanieša svētki
un franču kulinārijas ikonas
24.07. – 04.08.2015., 12 dienas, cena 785 EUR
Franciju zina katrs, pat, ja ne reizi neesat tur bijuši. Arī leģendāros Aleksandra Dimā romānus
lasījuši visi. Un tomēr, ieraudzīt un lasīt nav viens un tas pats. Tādēļ dodieties uz Franciju, paceļojiet
pagātnē un apbrīnojiet tagadni!
Šampaņa ir burvīgs nostūris Francijas ziemeļaustrumos un visā pasaulē slavenā dzirkstošā
vīna – šampanieša dzimtene. Reģionam ir bagāta vēsture, jo vairāku simtu gadu lakā pieredzēts
gan Simtgadu karš un Žannas d`Arkas varoņdarbi, gan cietsirdīgie reliģiskie kari Katrīnas Mediči
laikā un asiņainā 18.gadsimta revolūcija.
Šampaņas provincē vīnogas audzētas kopš III gadsimta. Tur ražotajiem vīniem piemitusi visai
nepatīkama tendence – tas mucās atkārtoti rūdzis. Mucas dažkārt sprāgušas, tādēļ Šampaņas vīnu
saukuši par „velna vīnu”. Mūks Doms Periņons, kas dzīvojis 17.gadsimtā, izdomājis savienot dažādu
šķirņu vīnogu sulu, pildījis to stikla pudelēs, kuras noslēdzis ar korķozola korķi, tādējādi noturot
ogļskābo gāzi. Savukārt Žozefīne Kliko, lai glābtu neveiklu situāciju ballē, kad viena no pudelēm
draudēja uzsprāgt un sabojāt apkārtesošo dāmu un kungu tērpus, veikli nolauzusi savas korsetes
metāla stīpiņu un nostiprinājusi pudeles korķi. Lai pa īstam iepazītu un izzinātu šo svētku simbolu,
dosimies uz ikgadējiem „Šampaņas vīna ceļa” Šampanieša svētkiem 2015.gada 1.un 2.augustā!

1.diena


Agri no rīta izbraucam no Rīgas. Ceļš cauri Lietuvai un Polijai. Nakts viesnīcā.

2.diena. Vācija
 Ceļš cauri Vācijai. Ap pusdienas laiku pietura Veimārā – Gētes, Šillera, Riharda Štrausa, Lista,
Ņīčes un citu mākslinieku un rakstnieku iemīļotajā pilsētā. Nobaudīsim kaut ko no vācu
gardumiem un turpināsim ceļu. Nakts viesnīcā Lježā.
3.diena. Francija
 Rīta pusē neliela pietura Parīzes lidostā.
 Parīzes kultūras bagātību baudīšana ar autobusu un kājām. Parīze – ir pilsētas kas valdzina… Te
vienkārši jāmēģina apiet pūlis un saskatīt Parīzes kolorīts.
 Nakts viesnīcā Parīzē.
4.diena. Francija
 Brīva diena Parīzē. Laiks lai Parīzi izbaudītu lēnām un nesteidzoties… Muzeji, kafejnīcas, Eifeļa
tornis…
 Kopīgas vakariņas vienā no senākajiem Parīzes restorāniem „Pie cūkas kājas”, baudot vienu no
labākajām Parīzes sīpolu zupām un citus gardumus.
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 Nakts Parīzē.
5.diena. Francija
 Šantiji pils – viena no skaistākajām Francijas pilīm. Tā ir vesela pasaku un dārzu pasaule,
brīnišķīgu mākslas darbu krātuve un tīršķirnes zirgu augsta prestiža skriešanās sacīkšu centrs.
Pusdienas Šantiji restorānā. Pēc pusdienām (ja grupā ir vismaz 15 cilvēku) piedalīsimies slavenā
Šantiji krema gatavošanas kursos, kurus vadīs Šantiji pils Vatēla restorāna „La Capitainerie”
šefpavārs. Slavenais Ludviķa XIV ceremoniju meistars un pavārs Vatēls šo kremu pirmo reizi
pagatavojis 1784.gada 18.jūnijā. Vakaru pavadīsim Kompjēņā, pilsētā kur gūstā 1430. gadā
kritusi Žanna d`Arka.
 Nakts Kompjēņā.
6.diena. Francija
Pjerfonas pils (chateau de Pierrefonds).Kompjēņas meža pamalē atrodas vecā nocietinātā
12.gadsimta pils – viena no nedaudzajām Francijas kara pilīm, kas gadsimtu laikā piederējusi
Francijas valdniekiem. Reimsa – oficiālā Šampaņas reģiona galvaspilsēta, kur jāredz varenā
Dievmātes katedrāle, Francijas karaļu kronēšanas vieta, Sv. Remi bazilika, kas ir Reimsas vecākā
baznīca, Merovingu dinastijas šūpulis, kur atrodas svētā kaps. Sv. Remi ir bijis teiksmains senās
Reimsas dibinātājs. Reimsu savulaik uzskatīja par otru Romu impērijas ziemeļrietumos. Bīskapu
pils.
 Brīvais laiks Reimsā.





Nakts Reimsā.

7.diena. Francija
 Epernē (Epernay) mūžīgā Reimsas sāncense šampanieša ražošanā. Tās vēsture kopš 1729.gada
nesaraujami saistīta ar brīnišķīgo dzirkstošo vīnu. Tieši tad arī tika atklāts 1.nams. Šobrīd
provincē ražo vairāk nekā pusotru tūkstoti šampaniešu šķirņu. ” Mercier’’ un „de Castellane’’
šampaniešu namu apmeklējums un šampaniešu degustācija. Apmeklējumu laikā redzēsim daļu
no 110 km garajiem pazemes šampaniešu pagrabu gaiteņiem.
 Pēcpusdienā aplūkosim kviešu lauku apņemto l`Epine Dievmātes baziliku, kurai godu izrādījuši
Francijas karaļi.
 Nakts Chalons-en-Champagne.
8.diena. Francija


Dienas rīta cēlienā nedaudz pakavēsimies Chalons -en-Champagne, bet tad baudīsim
gliemežus krējuma mērcē - vienu no Šampaņas novada specialitātēm.

 Pēcpusdienu un vakaru pavadīsim Truā (Troyes), bijušajā Šampaņas galvaspilsētā – burvīgā
pilsētā, ar lieliskām gotiskajām būvēm un pildrežģu namiņiem. Pašreizējais pilsētas vēsturiskais
centrs veidots 16.gadsimtā. Pēc formas tas atgādina šampanieša korķi. Nakts Truā vai tās
apkārtnē.
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9.diena. Šampanieša svētki
 Šodien sākas Šampaņas slavenākie svētki – „Šampaņas šampanieša ceļa svētki”. Visu dienu
pavadīsim Les Riceys ciematā un tā apkārtnē, kur divu dienu laikā savas durvis būs vērušas 25
privātās šampanieša darītavas. Les Riceys ir 866 ha vīnogulāju komūna, kurai vienīgajai ir 3
appellation controlees champenoise: (AOC) Champagne, Coteaux Champenois un Rose des
Riceys, kas ir ļoti augstas kvalitātes produkts, jo „pinot noir”” šķirnes vīnogas tiek audzētas
visizsauļotākajās vietās. No rīta pie organizatoriem iegādāsimies šampanieša glāzi un iegūsim
tiesības izbaudīt daudzos slavenos dzirkstošos dzērienus.
 Vakarā varēsim piedalīties svētku ballē un vērot salūtu.
 Nakts Truā vai tās apkārtnē.
10.diena. Turpinām svinēt
 Priekšpusdienā turpināsim šampaniešu baudīšanu, bet pēc tam dosimies atceļā.
 Nakts Ljēžā.
11.diena. Vācija
 Ceļš cauri Beļģijai un Vācijai.
 Neliela pietura kādā no nelielajām Vācijas pilsētiņām.
 Nakts viesnīcā Polijā.
12.diena
 Ceļš cauri Polijai un Lietuvai. Ap pusnakti ierašanās Rīgā.
Papildus izdevumi :












Vakariņas Parīzē ~ 25 EUR
Muzeji un apskates vietas Parīzē ~ 10 -15 EUR
Šantiji pils muzejs + parks -14EUR
Pusdienas Šantiji restorānā - ~30EUR
Šantiji krema gatavošanas kurss un tā baudīšana ar rabarberu nektāru – 25 EUR
Reimsas bīskapu pils – 7.50 EUR
Pjerfonas pils – 7.50 EUR
Mercier šampaniešu nams – vizīte 7EUR, šampaniešu degustācija ~20 EUR
De Castellane šampaniešu nams – vizīte + šampanieša degustācija ~ 15 EUR
Gliemeži krējuma mērcē +glāze šampanieša+ vizīte ~15 EUR

Šampanieša svētkos: ieejas biļete, šampanieša glāze, ceļa karte, alkometrs, glāzes turētājs ~ 20
EUR
 Apdrošināšana
 Piemaksa par vienvietīgo numuru 200 EUR
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Ceļojuma cenā ietilpst:






Transports visas tūres garumā ( degvielas izmaksas, maksas ceļi, stāvvietas, ceļu nodokļi)
Dzīvošana 2-3*viesnīcās ar brokastīm, divvietīgos numuros.
Grupas vadītāja pakalpojumi
Ekskursiju programma
Ceļojuma organizācija

Ievērībai:
 Minimālais skaits grupā ir 20 personas. Ja 20 dienas pirms ceļojuma tūristu skaits grupā ir
mazāks par minimālo, ceļojums tiek organizēts mainot cenu vai tiek atcelts. Grupa nebūs lielāka
par 25 personām!!!
 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 300 EUR jāsamaksā 60 dienas pirms brauciena
 Pārējā summa jāsamaksā 30 dienas pirms brauciena
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