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Luāras ieleja 

07.08.-13.08.2023, 7 dienas, cena 1800 EUR   

Vairāk nekā tūkstoš kilometrus garā Luāras upe ir garākā Francijā un ir ļoti franciska. No Nantes līdz 
Orleānai Luāras upes ielejai ir daudz brīnišķīgu apskates vietu - pilis, ainavas un brīnišķīgas Francijas 
mazpilsētas ar rāmu šarmu un daudz labu vīna pagrabu. Šī ir arī pašu francūžu iecienītākā upe – 
pateicoties tās šķērsoto reģionu dabiskajam skaistumam, un tam, cik ļoti tā ir ietekmējusi franču kultūru 
un identitāti. Atliek vien doties ceļā! 

 1.diena. 07.08. Francija tikai pāris stundu attālumā  

 Lidojums uz Parīzi 

 Pārbrauciens uz Luāras ielejas vidieni (3h) 

 Lemānsa – ar seno, nocietināto centru, to apjož Francijas vislielākais romiešu laika valnis. Renesanses savrupnami, pildrežģa 
namiņi, galerijas… Un, protams, majestātiskā St.Julien Katedrāle – ekskursija ar vietējo gidu 

 Brīvais laiks pusdienām 

 Iekārtošanās viesnīcā Tūras centrā 

 2.diena. 08.08. Luāras ielejas pilis  

 Luāras ielejas pilis ir greznas un svarīgas reģiona vēstures liecinieces. Viduslaikos nocietinājušās augstdzimušo rezidences 
bija pilsētu un ciemu centrālās ēkas. Simtgadu kara laikā Luāras ieleja bija frontes līnija, tādēļ daudzas pilis tika pārveidotas 
par cietokšņiem. Kad 15. gadsimta vidū iestājās pamiers, cietokšņi tika pārveidoti par aristokrātijas atpūtas namiem 

 Ambuāzas pils apmeklējums ar vietējo gidu 

 Kafijas pauze mazajā pilsētiņā 

 Château du Clos Lucé  Leonardo Da Vinči  pils  un dārzs ar vietējo gidu 

 Atgriešanās Tūrā 

 Vakariņas vietējā restorānā! 

 3.diena. 09.08. Pa Karaļu takām  

 Chenonceau chateau – pils un dārzs apmeklējums ar vietējo gidu 

 Nu vēstures stundas bijušas garas – beidzot dodamies uz pagrabu? Austeres un dzirkstošais vīns? Derēs?! 

 Papildus pilīm un neatkārtojamajai ainavai, upes ielejā atrodamas arī vairākas rosīgas pilsētas, katra ar savu šarmu un 
pievilcību 

 Tūras apskates ekskursija ar vietējo gidu! Šī ir lieliska pilsēta, kura ir vienkārši jāizbauda! 

 Nakts viesnīcā Tūras centrā 

 4.diena. 10.08. Solex un vēl viena pils  

 Chateau de Langeais – rīta rosmei vēl viena pils… 

 Un tad pārbrauciens uz vīna darītavu, kur mums būs izbrauciens ar Solex un, loģiski, ka arī  vīns! Piedzīvojums garantēts! 

 Iekārtošanās viesnīcā Anžē 

 Vakara pastaiga? Tie ir vārti uz Luāras ieleju, Anžu dinastijas mājvieta… 
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 5.diena. 11.08. Luāras ielejas vīns  

 Clisson apbur gājējus ar savu viduslaiku auru un Toskānas ietekmi. Stāvot uz klinšaina zemesraga, tās viduslaiku raksturs ir 
skaidri atpazīstams bruģētajās un slīpajās ielās, pils paliekās, kādreizējā cietoksnī, ko papildina 11.–17. gadsimtā celti torņi, 
tiltos, romānikas baznīcā un krāšņajā 15. gadsimta segtais tirgus – romantiski? 

 Šodien dosimies uz 2 vīna darītavām, jo laiks beidzot nogaršot vietējos vīnus! Vienā darītavā būs slavenie Muskadet vīni! Otrā 
– mazliet kaut kas cits! 

 Atgriešanās Anžē 

 Vakariņas 

 6.diena. 12.08. Rozā vīns un apelsīnu liķieris?! 

 Dodamies atklāt Contreau liķiera noslēpumus!  

 Anžu rozā vīnu degustācija! 

 Pārbrauciens uz Šartru, kur iekārtosimies viesnīcā un dosimies Galā vakariņās! 

 7.diena. 13.08. Šartra un vēl viena pils? 

 Rīta pastaiga pa Šartru, Katedrāles apmeklējums 

 Chantilly pils dārzi – pēc izvēles arī pils apmeklējums – kafijas pauze un… 

 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 6 naktis  3*/4* viesnīcās, ar brokastīm divvietīgos numuros(tūrista nodoklis viesnīcās) 

 Grupas vadītājs no Rīgas 

 Ekskursijas pēc programmas – ar vietējo gidu krievu valodā 1-3 diena 

 Ceļojuma organizēšana 

 3 vakariņas  

 2 Vīna degustācijas Muskadet reģionā 

 Austeres un vīns 3.dienā 

 Anžu rozā vīna degustācija 

 Contreiau degustācija un ekskursija 

 Ieejas maksa 4 pilīs  

 Solex expierence 

Ceļojums cenā neietilpst:  

 Personīgie izdevumi 

 Ieeja baznīcās 

 Dzeramnauda šoferim 

 Apdrošināšana 
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 Ievērībai:  

 Ja vēlaties vienvietīgu istabu ceļojuma laikā, piemaksa 360 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.  

Pieteikšanās ceļojumam:  

Avansa iemaksa Otrā iemaksa Atlikusī summa 
400 EUR Līdz 07.05.2023 700 EUR Līdz 07.07.2023 700 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 07.05.2023 No 08.05.2023 No 08.07.2023 

Zaudētā summa 50 EUR 900 EUR Visa summa 

 Līdz 04.08.2023 iespējams pāradresēt citai personai iemaksāto summu, kura vēlas doties konkrētā ceļojumā. 

 50 EUR netiek zaudēti, ja pārceļ uz nākamo ceļojumu. 
 


