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ŠAMPAŅAS NOSLĒPUMS 

 18.11. – 21.11.2021, 4 dienas, cena 1050 EUR  

Franciju zina katrs, pat, ja ne reizi neesat tur bijuši. Šampaņa ir burvīgs nostūris Francijas 
ziemeļaustrumos un visā pasaulē slavenā dzirkstošā vīna – šampanieša dzimtene. Reģionam ir 
bagāta vēsture. 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. Rudens raža jau būs novākta, bet 
mums tas neliegs staigāt pa darītavām un izgaršot... Laiski, bez steigas... 

 1.diena. Francija tikai pāris stundu attālumā  

 Lidojums uz Parīzi 
 Provins – 2001.g. tika pievienota UNESCO – pateicoties viduslaiku nocietinājumiem. Vēl pilsētu 

sauc par Rožu pilsētu, jo te tiek gatavots gan rožu džems, medus, saldumi u.c. Pilsētas ieliņas 
atgādina vecās franču filmas, eh, nostalģija 

 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 – te arī iesakām papusdienot – kādas krepes būs tieši 
laikā... 

 Pārbrauciens uz Reimsu, iekārtošanās 3* viesnīcā Reimsas centrā 
 Vakariņās iesakām doties uz brasserie FLO, kur varēsiet baudīt austeres un sārto šampanieti? 

Un kādēļ gan liegt sev ko tik ļoti gardu? Svinam Latvijas svētkus? 

 2.diena. Reimsa  

 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. Ekskursija ar vietējo gidu! 

 Brīvais laiks pilsētā – iesakām doties uz vietējo tirgu, lai iegādātos vai tikai pamielotu acis ar 
franču labumiem – un noteikti uz rozā biskvītu bodīti!  

 Arī iepirkšanās iespējas ir lieliskas, franču mode allaž bijusi jauka… 
 Un beidzot laiks doties uz šampanieša pasauli – tad nu dodamies pirmajā degustācijā!  
 Šodien esam kā vietējie… Staigājam, baudām, nesteidzamies… 
 Nakts 3* viesnīcā Reimsā 
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 3.diena.  Galvenais pa īstam nenoreibt   

 Hautvillers abatija - benediktīniešu mūka Dom Perignon, kas negadījuma dēļ kļuvis par 
šampanieša krusttēvu, mājvieta jau 300 gadus  

 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  

 Brīvais laiks kafijas pauzei vai glāzei šampanieša!  
 Šodien apmeklēsim 2 šampanieša darītavas, lai salīdzinātu – jo katrai tomēr savi noslēpumi un 

garšas! Baudām, nesteidzoties! 
 Atgriešanās Reimsā 
 Vakariņās dodamies uz Michelin restorānu Reimsā – lai nogaršotu tipiskos ēdienus mūsu 

lieliskajā kompānijā!  
 Nakts 3* viesnīcā Reimsā 

 4.diena. Un tikai šampanietis...   

 Chalons en Champagne – pastaiga pa omulīgo pilsētu, uz Katedrāli, kur iesakām nogaršot 
gliemežus krējuma mērcē - vienu no Šampaņas novada specialitātēm 

 Šampanieša ceļš no pagātnes līdz šodienai – viesošanās Valle La Marnē vīndaru kooperatīvs 
Dom Caudron vairāk kā 130 ha platībā plešas Pinot Manier vīnogulāji kopš 1929.gada. Dom 
Caudron atklās šampanieša darīšanas noslēpumus, vīna ceļu no lauka līdz galdam. 
Nostiprināsim zināšanas ar desertu – 3 veidu šampanieša sapārošanu ar 3 veidu šokolādi!  

 Transfērs uz lidostu 
 Lidojums Parīze - Rīga 

Ceļojuma cenā ietilpst:  

 Lidojums Rīga – Parīze – Rīga (nododamā bagāža 23 kg, rokas bagāža 8 kg,  Airbaltic, ekonomiskā 
klase) 

 Komfortabls autobuss ceļojuma laikā (degvielas izmaksas, autostāvvietas, maksas ceļi, 
iebraukšanas maksas, stāvvietas) 

 Dzīvošana 3 naktis  3* viesnīcā Reimsas centrā ar brokastīm divvietīgos numuros (tūrista 
nodoklis viesnīcās) 

 Grupas vadītājs no Rīgas 
 Ekskursijas pēc programmas, Reimsā ar vietējo gidu 
 Ceļojuma organizēšana 
 4 Šampanieša degustācijas, kas minētas programmā 
 Vakariņas Michelin restorānā 3.dienā 

 Ceļojums cenā neietilpst:  

 Personīgie izdevumi 
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 Ieeja baznīcās 
 Dzeramnauda šoferim 
 Apdrošināšana 

 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. Pases 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 400 EUR avansa iemaksas  

 Otrā iemaksa 300 EUR jāsamaksā līdz 18.08.2021. 
 Pērējā summa 350 EUR jāsamaksā līdz 18.10.2021. 
 


