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Hauser – Dižonā, Burgundija gardēžiem 

 14.10. – 18.10.2023, 5 dienas, cena 1650 EUR  

Hauser, horvātu čellista, Dižonā solo skaistais izpildījums… Nu tas nu ir jāredz! Un dienas būs bagātīgas ar lielisku 
ekskursiju programmu. Apskatīsim Burgundijas nozīmīgākās vietas, viesosimies labākajās vīna darītavās, nakšņosim 
Dižonas pašā centrā 4* viesnīcā, baudīsim Chateaux Courban Nuxe spa viesmīlību un 1* Michelin gastronomiskā restorāna 
šedevrus! Francija ir gardēžu vieta, mums būs ne tikai smalki, bet arī jautri! Eiropā nav cita reģiona, kura kulinārais 
mantojums būtu tik plašs kā Dižonā un Burgundijā. Smaržas, kas ielavās pa atvērto logu, nepārprotami vēstī, ka esat 
nokļuvuši īstenā lauku reģionā. Ik pa brīdim pavīd zemnieku kūtij raksturīgā aromātu “buķete”, bet neiztrūkstošas ainavas 
papildinājums ir gaišās Šarolē govis, kuras laiski atpūšas. Burgundija! Bagātie lauki! 

1. diena -  14.10. Uz Burgundiju 

• Lidojums Rīga - Parīze 
• Pārbrauciens uz  Burgundiju 
• Auxere – viena no Burgundijas lielākajā pilsētām, 

dosimies apskatīt nozīmīgākās vietas – katedrāli un 
pildrežģu namus centrā 

• Chablis – dodamies uz vienu no slavenākajiem vīna 
reģioniem, kur mūs sagaida atdzesēts Chablis ar 
uzkodām Brocard vīna darītavā 

• Iekārtošanās 4* viesnīcā Auxere 
• Vakariņas vienā no tipiskākajiem restorāniem Auxere 

2. diena -  15.10. Saldumi, sinepes un Hauser 

• Flavigny – viena no viduslaiku pērlēm, te dosimies atklāt 
bombongu noslēpumu! 

• Dižona  – pasaules sinepju galvaspilsēta. Burgundijas 
sarkanvīni, īpaši no Kotdenuī vīna reģiona nākušie – 
labākie Francijā. Franču upeņu liķieris Creme de Casis, 
kas ir Kir Royal kokteiļa sastāvdaļa, arī burgundietis. 
UNESCO aizsardzībā ņemtās Dižonas vecpilsētas jumti 
lāsumo brūndzelteni zaļos un iesarkanos toņos grezno 
dakstiņu dēļ. Ekskursija pilsētā ar vietējo gidu 

• Iekārtojamies lieliskākajā Dižonas viesnīcā – Oceania de 
Jura 4* 

• Brīvais laiks pilsētā 
• Sapucējamies un dodamies uz Hauser koncertu Zénith 

de Dijon centrā (1. biļešu kategorija) 

3. diena -  16.10. Bona un Burgundijas vīni 

• Burgundijai raksturīgs pamatīgs apelāciju daudzums, 
tāpēc, ja vien neesat vīna eksperts, jābruņojas ar 
pacietību, taču, iepazīstot vairāk, viss kļūst aizvien 
aizraujošāks. Iecietīgam vīna baudītājam iesakām 
sākumā doties uz Bonas pilsētu, kas ir viena no 
skaistākajām vietām, kur apskatīsim vietējo arhitektūru  

• Pēc tam jau laiks ienirt vīna darītavā, lai noskaidrotu 
sarkanvīna noslēpumus! 

• Atgriežamies Dižonā. Vakarā ar kājām ejam uz Cite du 
Gastronomie, kur turpināsim nostabilizēt zināšanas par 
vīnu! Te arī daudz iespēju iegādāties gardos suvenīrus! 

4. diena -  17.10. Cremaunt, spa un Michelin 

• Burgundijas Cremant ceļš – dodamies nobaudīt kaut ko 
svaigu un dzirkstošu! 

• Iekārtojamies vienā no skaistākajām Chateaux 
Courban 4* viesnīcā  

• Vakariņās aicinām uz Michelin restorānu, kur slavenais 
pavārs Takashi Kinoshita mums sagatavojis speciālu 5 
kārtu maltīti! (chateaudecourban.com) 

5. diena -  18.10. Cremant ceļš 

• Turpinām iepazīt Burgundijas Cremant ceļu – un 
garšojam cita dzirkstošā vīna nama labumus! 

• Un tad jau transfērs uz Parīzes 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 4 naktis  4* viesnīcās divvietīgos numuros, ar 
brokastīm (tūrista nodoklis viesnīcās) 

• Grupas vadītājs no Rīgas 
• Ekskursijas pēc programmas 
• Ekskursija Dižonā ar vietējo gidu 
• Ceļojuma organizēšana 
• Ieejas biļetes uz Hauser, koncerta biļešu noformēšana 

un iegāde (1.kategorija) 
• 2 vīna darītavas ar degustāciju 
• Vakariņas Auxere 
• Vakariņas Michelin restorānā, 5 kārtas 
• Flavigny bombongu degustācija 
• 2 Cremant darītavas ar degustāciju 
• Cite de Gastronomie – vīna degustācija 
  

https://chateaudecourban.com/
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 Ceļojums cenā neietilpst:  

• Personīgie izdevumi 
• Ieeja baznīcās 
• Dzeramnauda šoferim 
• Apdrošināšana, vakcinācija pret Covid-19, PCR testi, ja 

nepieciešams 

 Ievērībai:  

• Ceļotājiem, kuri ceļo vieni, ja neatrodas līdzbraucējs, ir 
pienākums piemaksāt par vienvietīgu 
numuru – 250 EUR. 

• Minimālais skaits grupā ir 15 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 

• SIA Mēness diena neuzņemas atbildību, ja koncerts 
15.10.2023.  tiek atcelts

 Pieteikšanās ceļojumam:  

Samaksas veids Summa (EUR) Apmaksas datums 
Avansa iemaksa 500.00 Saņemot rēķinu 
Otrā iemaksa 500.00 14.04.2023 
Atlikusī summa 650.00 14.09.2023 

 Atteikšanās no ceļojuma:  

Laika posms Ieturētās maksas apmērs 
Līdz 14.12.2023 50.00 EUR / no personas 
No 15.04.2023 50% no Pakalpojuma cenas 
No 15.09.2023 100% no Pakalpojuma cenas 

• 50 EUR netiek zaudēti, ja pārceļ uz nākamo ceļojumu 
• Iemaksāto summu līdz 11.10.2023 iespējams 

pāradresēt citai personai, kura vēlas doties konkrētā 
ceļojumā 


