Rudens krāsas Normandijā, Parīzē un
Beniluksa valstīs
24.10. – 01.11.2015,. 9 dienas, cena 535 EUR
Normandija pārsteidz ar skaisto dabu, klinšainajiem jūras krastiem, arhitektūru un
neskaitāmām pilīm, gardajiem ēdieniem, protams, sieru, un dzērieniem - konjaku un ābolu
sidriem. Vietējie, kas dzimuši un auguši šajā reģionā ar lepnumu stāsta par ikdienas dzīvi,
tradīcijām un Normandijas vēsturi. Normandijā vietējiem ir kāds teiciens, kas noteikti nav mīts –
“Normandijā katru dienu ir skaists laiks, parasti, pat vairākas reizes dienā!”. Te spīd saule, te lietus,
te negaiss, te atkal spīd saule un tā vairākas reizes dienā. Tāpēc nav svarīgs gadalaiks… Svarīga ir
kompānija.
Parīze ir pavisam cits stāsts… Lielpilsētas drūzmā un tūristu pūlī ir jāspēj izbaudīt visi pilsētas
labumi. Šī ir pasaules pilsēta – gan krāsās, gan vēsturē… Un, protams, Francijā viss ir vislabākais,
skaistākais, vecākais, lielākais… Viņi ir ļoti lepni par savu zemi.
Beļģijas un Luksemburgas šarms jaušams mazajās aristokrātu pilsētās, tradīcijās un krodziņos.
Te ir daudz skaistu vietu… Lūkosim, kādus pārsteigumus tās mums būs sarūpējušas…

1.diena, Visa dzīve man viens ceļojums…
 Izbraukšana no Rīgas. Ceļš caur Lietuvu un Poliju.
 Nakts 2* viesnīcā Polijā/Vācijas pierobežā.
2.diena,Vācijas un Beļģijas ainavas
 Magdeburgā viena no senajām Vācijas pilsētām, Pastaiga pilsētā: vecpilsēta, katedrāle, tirgus
laukums u.c. Arī slavenā Hundertvasera projektētā Zaļā citadele.
 Pārbrauciens līdz Beļģijai.
 Nakts 3* viesnīcā Antverpenes apkaimē.
3.diena, Pie pasaules dimantiem
 Beļģijas dimantu galvaspilsēta Antverpene - otrā lielākā ostas pilsēta Eiropā un pasaules
dimantu tirdzniecības centrs. Ekskursija pilsētas vēsturiskajā centrā: Stenas citadele, Lielais
tirgus laukums, Rātsnams, Dievmātes katedrāle, Miesnieku nams, Rubensa māja -muzejs.
Pusdienas kādā no pilsētas slaveniem alus krogiem, laiks nogaršot mīdijas vīna mērcē ar rozā
vīnu.
 Pārbrauciens līdz Brigei - vienai no visskaistākajām pilsētām pasaulē, ko pelnīti mēdz saukt par
Ziemeļu Venēciju. Vecpilsētas „marcipāna” mājiņu apbūvi apskatīsim, braucot pa šauriem
kanāliem ar laivu. Vēsturiskā centra apskate: Lielais tirgus laukums ar viduslaiku flāmu brīvības
un bagātības simbolu - Beffruā torņi, no kura paveras labākais skats, 1376. gadā celtais
Rātsnams - vecākais arhitektūras piemineklis Flandrijas reģionā, Sv. Asins bazilika un Dievmātes
baznīca ar paša Mikelandželo veidoto marmora Madonnu ar bērnu, kas ir vienīgais dižā
meistara darbs, kas izvests no Itālijas.
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 Brīvajā laikā iesakām pasēdēt kādā no jaukajiem vecpilsētas krodziņiem, izgaršojot vēl kādu no
neskaitāmajām beļģu alus šķirnēm.
 Nakts 3* viesnīcā pie Ruānas.
4.diena, Gar Lamanša krastu...
 Rīta pastaiga Ruānā. Normandijas vēsturiskā galvaspilsēta, 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.
 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!
 Vēlāk dosimies uz mazo zvejnieku pilsētiņu Etretu, kura atrodas gleznainajā Alabastra krastā.
Krāšņās Etretas klintis un Lamanša ūdeņi… Pastaiga pa Muitnieku taku, ko minuši gan Gijs de
Mopasāns, gan Klods Monē un daudzi citi.
 Vakarpuse 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. Vai nav pienācis īstais brīdis kaut ko no tā visa nogaršot?
 Nakts 3* viesnīcā pie Normandijā..
5.diena, Normandija turpina mūs pārsteigt
 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.
 Pa ceļam uz Senmalo piestāsim zvejnieku pilsētiņā Kankalē, lai pusdienās baudītu jūras veltes
kādā no piekrastes krodziņiem.
 Pastaiga Senmalo – senas pirātu pilsētiņas šaurajās ieliņās. Iespējama pelde Senmalo līcī.
 Nakts 3* viesnīcā pie Parīzes.
6.diena, Kas tas ir - Parīze?
 Parīze - viena no senākajām pasaules galvaspilsētām. Savā dūmakas plīvurā ietinusies viņa
sargā mīlas noslēpumus un mākslas šedevrus, kuri vienaldzīgu nespēj atstāt nevienu. Ekskursiju
sāksim ar Zvaigznes laukumu un Šaijo pili, no kura paveras skats uz slaveno Eifeļa torni, ar
funikulieri dosimies uz Monmartru lai aplūkotu Svētās sirds Baziliku un mākslinieku laukumu.
Turpinot savu iepazīšanos ar Parīzi mums būs iespēja apskatīt pilsētas ievērojamākās vietas:
Parīzes Dievmātes katedrāli, Tiesu pili, Garnjē operu, Fragonar smaržu muzejā uzzināsim kā top
smaržas. Un kur vēl Luvra, Invalīdu nams ar Napoleona sarkofāgu un Konkordijas laukums.
Latīņu kvartāla šaurajās ieliņas pavērosim dzīvi. Dosimies uz Monparnasa torni lai no 59 stāva
vērotu Parīzes burvību. Kad vakars sāks iekrāsot pilsētu dosimies izbraukumā ar kuģīti pa Sēnu,
baudīsim skatus uz daudzajiem tiltiem un pilīm. Bet pirms šķiramies no Parīzes vēl Elizejas lauki
vakara gaismā).
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 Nakts 3* viesnīcā pie Parīzes.
7.diena, Lai kā negribētos atvadīties, laiks posties mājup!
 Brauciens cauri Francijai uz Luksemburgu - pundurvalstiņu pašā Eiropas vidū. Apskatīsim
pilsētas nocietinājumus, vecpilsētu un iegādāsimies suvenīrus mājiniekiem kādā no daudzajiem
suvenīru veikaliņiem, kas paslēpušies vecpilsētas ieliņās un laukumos.
 Vakarā viesošanās Mozeles ielejas vīna darītavā, lai nogaršotu gardos Mozeles ielejas vīnus.
 Nakts 3* viesnīcā Mozeles ielejā.
8.diena, ...un atkal ceļš zem kājām trauc!
 Brauciens cauri Vācijai. Pastaiga kādā no Vācijas mazajām pilsētām un iepirkumu centra
apmeklējums
 Nakts 2* viesnīcā Polijā Vroclavas apkaimē.
9.diena, Es zinu, ka mēs vēlreiz satiksimies...
 Brauciens cauri Polijai, Lietuvai.
 Vēlu vakarā atgriešanās Rīgā.
Ceļojuma cenā ietilpst:
 Brauciens ar komfortablu autobusu ( ceļu nodokļi, maksas ceļi, iebraukšanas atļaujas pilsētās,
degvielas izmaksas)
 Nakšņošana tūristu klases viesnīcās (2/3*) , 2-vietīgie numuri ar ērtībām; brokastis viesnīcās;
 Ekskursiju programma grupas vadītāja pavadībā.
 Ceļojuma organizācija
Papildu izdevumi:










Tūristu apdrošināšana;
Brauciens pa kanāliem Brigē – 10 EUR;
Kloda Monē dārzs un muzejs 8 EUR;
Sanmišelas klosteris –7EUR;
Kuģītis pa Sēnu – 13 EUR;
Mozeles vīnu degustācija – 17 EUR, ar uzkodām ~27 EUR;
Monparnasa tornis Parīzē -14,50 EUR;
Funikulieris uz Monmartru turp, atpakaļ 3 EUR.
Piemaksa par vienvietīgo numuru – 150 EUR

Ievērībai :
 Minimālais tūristu skaits grupā 25.Ieejas biļešu un citu papildizdevumu cenas, valūtas kurss, kā
arī programmā norādītie laiki ir orientējoši un var mainīties.
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 Izbraukšanai no valsts ir nepieciešama derīga pase vai ID karte.
 Grozījumi programmā un cenā iespējami LR normatīvo aktu ietvaros.
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