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Citronsvētki, Ziedu kaujas Franču Rivjērā un 
Ligūrijas noslēpumi 

 23.02. – 28.02.2023, 6 dienas, cena  1250 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 platformās, gan izveidotais dārzs ar milzu skulptūrām, kas pagatavots 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! Tie ir svētki, kas pulcē pārsimts tūkstošus viesu 3 nedēļu garumā. Nu vienreiz tas ir jāizbauda! 

Neizpaliks arī mazo pilsētiņu baudīšana Ligūrijā, kas ir Itālijas mazais noslēpums, gardi ēdieni un labs vīns!   

 1.diena. 23.02.2023 Ligūrijas Rivjēra  

 Lidojums Rīga – Milāna 

 Brauciens uz Ligūriju. No Dženovas līdz Francijai (no Savonas provinces līdz Imperijai)  atrodas Riviera delle Palme un Riviera 
dei Fiori, lieliska pludmales piekraste, kas mijas ar sulīgu dabas zaļumu. Dosimies iepazīt piekrastes mazos ciematus – 
Arenzano, Finale Ligure, Cervo… Kaut kur iedzersim glāzi vīna, kaut kur klusi pastaigāsim, jo tūristu te nebūs… Ziemā te ir 
kluss un mierīgs, bet vasarā šī daļa ir bagāto Milāniešu un Turīniešu atpūtas zona… 

 Nakts 3* viesnīcā Itālijā 

 2.diena. 24.02.2023 Ligūrijas kalnos  

 Apricale ir obligāta, lai atklātu īsto Itālijas Rivjēru. Tas ir definēts kā viens no skaistākajiem ciematiem Itālijā, pateicoties elpu 
aizraujošajiem skatiem, jo vieta ir izolēta kalna galā, virs meža zaļuma, Apricale izskatās kā necaurlaidīga, blīvi apbūvētu māju 
mozaīka. Ielu labirinti, stāvas kāpnes, sava baznīca un zvanu tornis… Laiks te apstājas… 

 Dolceacqua ir jauks ciemats, kas atrodas Val Nervia kalnos, un ir viens no Rivjēras dārgakmeņiem. Klods Monē, kurš 1884. 
gadā apmetās tuvējā Bordigerā, devās iekšzemē un papildus piekrastes dabas brīnumiem viņu apbūra Dolceacqua ciems. Te 
viņs zīmēja pili un nosauca šo vietu par viegluma dārgakmeni. Mūsdienās viduslaiku ciemats Dolceacqua joprojām ir identisks 
tam, kā Klods Monē to gleznoja 1800. gadu beigās. Laiks arī kopīgām pusdienām!  

 Kafijas pauze jau Francijas rivjērā - Saint-Jean-Cap-Ferrat, kas agrāk bija zvejnieku ciemats, ir saglabājis savu autentiskumu 
gadu garumā un uzņem savus apmeklētājus siltā un relaksējošā atmosfērā. 

 Iekārtošanās 4* Spa Splendid viesnīcā Nicas centrā! https://splendid-nice.com/en/ 

 3.diena. 25.02.2023 Nica un ziedu kaujas  

 Nica – kā jau Francijas Rivjēras galvaspilsēta – sniedz vislielākās iespējas – gan kultūras, arhitektūras, gan gardēžu un 
iepirkšanās jomā…  

 Ekskursija ar vietējo gidu krievu valodā  

 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  pēc vēlēšanās  - ir iespēja ienirt Karnevāla ugunīs un krāsās. Skan mūzika, pūlis dzer vīnu, svin… Tāpēc jau mēs te 
esam – svētki taču! 
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 4.diena. 26.02.2023 Mentona  un citroni  

 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  

 5.diena. 27.02.2023 Ligūrija  

 Dženova - Itālijas lielākā jūras osta ir nenogurdināmi pretrunīga, vienlaikus pilna ar varenību, netīrību, mirdzošu gaismu un 
dziļu ēnu. Daudziem mūsdienu ceļotājiem tie ir vārti uz Rivjēru, taču nozīmīgs arhitektūras mantojums liecina par tās 
kādreizējo slavu — Dženovas Republika valdīja pār Vidusjūras viļņiem 12.–13. gadsimtā, un vēsture Dženovā jūtas dzīva. 
Plašajā vecpilsētā, kas bieži vien ir konfrontēts atgādinājums par pirms moderno dzīvi ar tās līkumoto caruggi labirintu 
(šaurām ieliņām), te ir gan greznība, gan posts… Laiks nobaudīt arī vietējos jūras labumus! 

 Vakarā dodamies uz kārtīgām vakariņām – ar vietējiem lauku labumiem! Būs daudz, gardi un labi! Lai Itālija atkal paliek mums 
sirdī! 

 Nakts 4* viesnīcā Itālijā 

 6.diena. 28.02.2023 Es zinu, es drīz atgriezīšos!   

 Transfērs uz lidostu 

 Lidojums Milāna - Rīga  

 Ceļojuma cenā ietilpst:  

 Lidojums Rīga  – Milāna – Rīga (nododamā bagāža 23 kg, Airbaltic, ekonomiskā klase) 

 Dzīvošana 3 naktis 4* viesnīcā Splendid Spa Nicas centrā, divvietīgos numuros ar ērtībām, ar brokastīm., 2 naktis Itālijā 3-4* 
viesnīcās 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 un Dženovā  krievu valodā 

 Ekskursija Smaržu muzejā 

 Ieejas maksas – Ziedu parādē, Citronu parādē – stāvvietas 

 Pusdienas Ligūrijā 2.dienā 

 Vakariņas Itālijā 5.dienā 

 Ceļojuma organizēšana 

 Ceļojuma cenā neietilpst:  

 Personiskie izdevumi 

 Čukčukbānītis Nicā  

 Ieeja Nicas karnevālā  
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 Muzeji, ieejas baznīcās 

 Dzeramnauda šoferim 

 Ceļojuma apdrošināšana brauciena laikā 

 PCR testi vai vakcinācija, ja nepieciešams 

 Ievērībai:  

 Ja vēlaties vienvietīgu istabu ceļojuma laikā, piemaksa 250 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.  

Pieteikšanās ceļojumam : 

Avansa iemaksa Otrā iemaksa Atlikusī summa 
200 EUR Līdz 23.11.2022 500 EUR Līdz 23.01.2023 550 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. 

Atteikšanās no ceļojuma: 

Atteikšanās datums Līdz 23.11.2022 Pēc 23.11.2022 Pēc 23.01.2023 

Zaudētā summa 50 EUR 625 EUR Visa summa 

 Līdz 20.02.2022 iespējams pāradresēt citai personai iemaksāto summu, kura vēlas doties konkrētā ceļojumā. 
 50 EUR netiek zaudēti, ja pārceļ uz nākamo ceļojumu. 

 


