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Parīze, Fonteblo pils  un 2Cellos  

 28.05. – 31.05.2022, 4 dienas, cena 1050 EUR  

Dzīvosim un dzīrosim kā franči – nesteidzīgi baudīsim dienu, un svinēsim krēslas stundu! Parīze joprojām ir pasaules modes, 
mākslas un mūzikas galvaspilsēta. Parīze ir viena no fotogēniskākajām pasaules pilsētām. Un viena no retajām lielpilsētām, kuru 
var izstaigāt kājām. Tā ir pilsēta ar īpašu ķīmiju - pats gaiss jau mudina baudīt, izgaršot. Te soļiem uzreiz ir cits ritms - daudz 
lēnāks, nesteidzīgāks. Parīze – daudz mazo ieliņu, daudz pastaigu pa vietām, kur allaž paiet garām, jo lielie objekti vairāk vilina!  

2Cellos izziņojuši savu pēdējo koncertturneju kopā… Tāpēc dosimies uz moderno AccorHotels Arena – Bercy rajonā, kur 
klausīsimies jauko horvātu puišu sniegumu! 

 1.diena. 28.05. Francija tikai pāris stundu attālumā  

 Lidojums uz Parīzi 

 Pilsēta, kurā vienmēr ir noticis kaut kas jauns - kāda jauna galerija, grāmatnīca, muzejs, restorāns... Parīze ir uzticama un 
vienmēr pārsteidzoša. Ja arī esiet šeit jau bijis, mēs atkal parādīsim ko jaunu. 4h ekskursija ar autobusu pa Parīzi – ar izsmeļošu 
stāstu un must see vietām 

 Iekārtošanās 4* viesnīcā Parīzē 

 Vakarā iesakām Kabarē šovu ‘’Moulin Rouge’’. Mulenrūža jeb Sarkanās dzirnavas – izcils kabarē šovs jau kopš 1889.gada, "Belle 
epoque" perioda, laiks starp diviem kariem. Neatkarība, jautrība un vieglprātība ... sociālie šķēršļi sabruka, rūpniecības 
attīstība solīja gaišu nākotni, un vidusšķira līksmoja. Mulenrūža ir atbilde bagātnieku alkām pēc līksmes un mākslinieku alkām 
pēc brīvības. Brīvdomība un šampanietis. Mulenrūžas gaisu elpojuši Edīte Piafa, skandalozā Kolette, Īvs Montāns un Tulūzs – 
Lotreks 

 2.diena. 29.05. 2 Cellos   

 Parīze nav tikai Luvra, Eifeļa tornis, Renzo Piano un Richard Rogers radītais Centre Pompidou– tāpēc šodien dodamies 4h ilgā 
ekskursijā ielūkoties dziļāk… Le Marais, kas kādreiz bija purvs, bet tagad viens no trendīgākajiem Parīzes rajoniem. Ja tāpat 
vien te pastaigājaties, pat prātā var neienākt, cik daudz piļu šeit ir.  Le Marais - geju un šī brīža stila rajons. Šeit  pievilcība 
slēpjas ne tikai pilīs,  - tās principā var atrast arī citās vietās. Pievilcīgākais ir tas, ka šeit salīdzinoši nelielā vietā lielā 
koncentrācijā var atrast to Parīzi, kurā ir bruģētu ieliņu labirinti, senlaicīgas beķerejas, bistro, kur ietves malā iedzert vīna glāzi, 
apslēpti dārzi ar lavandām, Japānas anemonēm un tomātiem un skvēri ar simtgadīgiem kokiem. Parīzi pirms Franču 
revolūcijas, pirms Napoleona lielummānijas, Parīzi, kuras šarmu neko daudz nav pabojājusi visaptverošā modernizācija, 
šobrīd šis ir modē, bet vēl ne tik ļoti, lai tas jau kļūtu traucējoši 

 Brīvais laiks pusdienām kādā jaukā vietējā krodziņā 

 Vakarā transfērs uz Bercy rajonu, kur baudīsim 2Cellos koncertu  

 Nakts 4* viesnīcā Parīzē 

 3.diena. 30.05. Pa Karaļu takām  

 Pilnas dienas izbrauciena ekskursija ar vietējo gidu krievu valodā 

 Visi dodas allaž uz Versaļu, bet mēs uz  lielisko "Château de Fontainebleau" – apburoša 1900 istabu pils, kas ir viena no 
lielākajām vēsturiskajām pilīm Francijā. Lielākās pārmaiņas un renovācijas darbus tā piedzīvojusi 16. gadsimtā, taču pilī 
aizvien iespējams skatīt senos gobelēnus un freskas. Kad netraucēti apskatīta vēsturiskā pils, var doties pastaigā pa zaļo 
teritoriju, kas apskauj pili. Dārzs maijā ir īpaši skaists un ziedošs! 

 Barbizonas ciematiņš, kā romantikas vieta, kur 19.gs.beigās apmetās daudzi  mākslinieki, lai apgūtu jauno mākslas veidu un 
gleznotu 

 Atgriešanās Parīzē 
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 4.diena. 31.05. Parīze – romantikas un glamūra pilsēta  

 Brīvais laiks - Saliekam punktus pa vietām – uz atgriešanos! Rīts Monmartrā? Luvra? Parīzes operas nams, iepirkšanās Lafaette 
galerija – visas iespējas – vai vienkārši klaiņot par mazajām ielām ar siltu bageti rokās… 

 Transfērs uz lidostu 

 Lidojums Parīze - Rīga 

Ceļojuma cenā ietilpst:  

 Lidojums Rīga – Parīze – Rīga (aviokompānija AirBaltic, ekonomiskā klase, reģistrētā bagāža 23kg, 8 kg rokas bagāža 
55x40x20cm izmērā) 

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

 Dzīvošana 3 naktis  4* viesnīcā Parīzē (centrā) ar brokastīm divvietīgos numuros (tūrista nodoklis viesnīcās) 

 Grupas vadītājs no Rīgas 

 Ekskursijas pēc programmas – ar vietējo gidu krievu valodā 

 Ceļojuma organizēšana 

 Koncerta biļešu noformēšana (piegāde un pasta izdevumi) 1.kategorija  

 Ieejas biļete Fonteblo pilī 

Ceļojums cenā neietilpst:  

 Personīgie izdevumi 

 Moulin rouge apmeklējums un citi muzeji un galerijas 

 Ieeja baznīcās 

 Dzeramnauda šoferim 

 Ceļojuma un veselības apdrošināšana ar iekļautu COVID 19 risku 

 Vakcinācija pret Covid 19 vai PCR testi, ja nepieciešams 

 Ievērībai:  

 Ja vēlaties vienvietīgu istabu ceļojuma laikā, piemaksa 230 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. 

 Iesakām noformēt un ņemt līdzi arī bezmaksas Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK) 
 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. 

 Mēness diena neuzņemas atbildību, ja koncerts tiek atcelts vai pārcelts uz citu datumu  

 Pieteikšanās ceļojumam:  

Avansa iemaksa Otrā iemaksa Atlikusī summa 
300 EUR Līdz 28.02.2022 350 EUR Līdz 28.04.2022 400 EUR 

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

 Ja iemaksas nav veiktas laikus, MĒNESS DIENA patur tiesības anulēt jūsu rezervāciju iepriekš par to nebrīdinot. 
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Atteikšanās no ceļojuma: 

Atteikšanās datums Līdz 28.02.2022 Pēc 28.02.2022 Pēc 28.04.2022 

Zaudētā summa 50 EUR 525 EUR Visa summa 

 Līdz 25.05.2022 iespējams pāradresēt citai personai iemaksāto summu, kura vēlas doties konkrētā ceļojumā. 
 50 EUR netiek zaudēti, ja pārceļ uz nākamo ceļojumu. 


