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Provansa - Verdonas aiza, Aviņjona, vīna 
dārzi un Vidusjūras piekraste! 

 02.06. – 09.06.2023, 8 dienas, cena 1700 EUR  

Provansas vārds raisa asociācijas ar šķietami bezgalīgiem lavandu laukiem, cikāžu sanoņu, 
tirkīzziliem ūdeņiem un rosīgām ostas pilsētām, mežonīgām klintīm un kalnos ieslēptiem ciematiņiem, 
kuros jaušama senatnes elpa. Tam visam cauri vijas saules pielieti vīna dārzi un olīvu birzis. Ne velti 
mākslinieki labprāt apmetas šeit uz dzīvi, lai smeltos iedvesmu. Jūs teiksiet – paradīze zemes virsū - un 
tā tas arī ir! Dosimies par to pārliecināties ar savām acīm un maņām.  

Ceļojuma sākums būs kā pasakā “reiz sensenos laikos...”, jo tieši tādi, kā laikā sastinguši ciematiņi 
mūs gaida Vāras departamentā. Šo apvidu dēvē par “Zaļo Provansu” un ne velti, jo šeit atrodas 
neskaitāmi avoti, ūdenskritumi, upes un tērcītes, kas sniedz veldzi un padara apkaimi zaļojošu. Savukārt 
ceļš, kas vijas gar Verdonas upes kanjonu jeb Verdonas aizu, liek sirdīm sisties straujāk, īpaši sasniedzot 
augstākās kraujas. Taču brīnišķīgā tirkīzzilā ūdens krāsa starp mežonīgajām klintīm atsver visas bažas.  

Pēc tik brīnišķīgiem dabas skatiem laiks pavērot dzīvi pilsētās. Sāksim ar Provansas lielāko un 
nozīmīgāko pilsētu – Aviņjonu, viesosimies mākslinieka Pola Sezāna dzimtajā pilsētā – Ēksanprovansā. 
Brauciena noslēgumā ļausimies peldēm Vidusjūrā, pastaigām piekrastes klinšu dabas parkā un vīna 
dārzu apmeklējumam, jo vasarai tik ļoti piestāv tieši Provansā darinātie vieglie rozā vīni! 

1.diena. 02.06. Francija tikai pāris stundu attālumā  

 Lidojums uz Nicu 15.45-17.50 

 Pārbrauciens uz īsto Provansu. Iekārtošanās 3* viesnīcā  

 2.diena. 03.06. Zaļā Provansa un ciematiņi  

 Šajā dienā paredzēts izbraukums uz apvidu, kas bagāts ar dažādiem ūdeņiem. Mūsu apmeklējuma mērķis - vairāki jauki 
ciematiņi - Briņolas vecpilsētu, tās šaurās ieliņas burtiskā nozīmē aizvedīs jūs vēstures līkločos. Jaukais Boržolas ciematiņš ir 
bagāts ar dažādām strūklakām 

 Vulkānisko iežu jeb tufa klintī, kas slejas virs Kotiņakas, atrodas alas, kas kalpojušas par mājvietu senajiem iedzīvotājiem 

 Atgriešanās viesnīcā 

 3.diena. 04.06. Verdonas aiza  

 Neaizmirstami dabas skati no upes krasta, kas brīžiem paceļas pat 700 m vjl. Piestāsim vairākām foto pauzēm, lai iemūžinātu 
šo skaistumu. Verdonas aiza – aizrauj visus dabas mīļus! 

 Atveldzējoša pelde Santkruā ezerā 

 Dienas noslēgumā pastaiga Valensoles laukos. Pat ja lavandas vēl nebūs pilnos ziedos, to mierinošais aromāts būs jūtams 
visapkārt. 

 Vakarā iekārtošanās 3* viesnīcā Eksprovansā 

4.diena. 05.06. Aviņjona un Gāras tilts  

 Lielākā Provansas pilsēta – Aviņjona, kuras vecpilsētu joprojām apjož seni mūri. Ievērojamākā celtne šajā pilsētā ir Pāvesta 
pils, kas savulaik izkonkurējusi Vatikānu un Pāvesta sēdeklis gandrīz gadsimtu atradies šeit. Par vēl vienu pilsētas vizītkarti 
tiek uzskatīts Aviņjonas jeb Sentbenezē tilts. Pareizāk sakot nepabeigtais tilta fragments, kas slejas pār Ronas upi. Ekskursija 
pilī un ja būs vēlēšanās, arī Pāvesta pils dārzos un uz Sanbenezē tilta 
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 Brīvais laiks pilsētā pusdienām un suvenīru iepirkumiem. 

 Un beidzot laiks - Chateau de Pape apelācijas vīna dārzu apmeklējumam un vīna degustācijai 

 Gāras akvedukts, ko uzbūvējuši senie romieši mūsu ēras 1.gadsimtā. Tilts būvēts pār Gāras (Gardon) upi un tam ir trīs arkveida 
kārtas 

 Atgriešanās viesnīcā 

 5.diena. 06.06. Sezāna dzimtā pilsēta  

 Pagrūti nosaukt visus ievērojamos cilvēkus kas dzīvojuši vai apmeklējuši Ēksanprovansu un vēl grūtāk apmeklēt visas vietas, 
kas ar viņiem saistītas, tāpēc mēs dosimies nelielā ekskursijā pa pilsētu vietējā gida pavadībā, lai nepalaistu garām pašu 
galveno un svarīgāko  

 Lielāko dienas daļu baudīsim rosīgo tirgus, veikaliņu, kafejnīcu un krāsaino ieliņu atmosfēru 

 Brīvais laiks šopingam vai  glāzei vīna 

 6.diena. 07.06. Laukos  

 Turpinām Provansas iepazīšanu. Vidusjūras piekrastes ciematiņi.  Kasisa – viena no jaukākajām vietām nelielām pastaigām 
pa vēju un ūdeņu noārdīto klinšu parku, apbrīnojot dabas radītās mākslas skulptūras jūras krastā un ir kā radīta peldei 
nomaļās balto smilšu pludmalēs. Taču te ir arī ļoti rosīga jahtu osta un tai blakus burvīgi jūras velšu restorāniņi. 

 Pēcpusdienā mūs gaidīs Chateau Leoubes viesmīlīgie saimnieki, lai izrādītu olīveļļas tapšanas procesu, sākot no ražas 
ievākšanas, līdz pat iesaiņotajiem produktiem. Degustēsim!  

 Kopīgas vakariņas! 

 Pārbrauciens uz 3* viesnīcu Lelavandu pilsētā 

 7.diena. 08.06. Baudīsim! 

 Pirmajā dienas daļā izbaudīsim ostas pilsētas valdzinājumu vai brīvo laiku pludmalē 

 Kad visapkārt plešas vīna dārzi, ir samērā grūti izvēlēties, kurš no tiem būtu apmeklējuma vērts vai labāks par citiem. Mēs 
viesosimie Clos Mireilles, vienā no Ott zīmola ražotnēm, kur audzē Provansai raksturīgās vīnogu šķirnes un savu produkciju 
iepilda īpaša dizaina pudelēs. Brīnišķīga dāvana sev vai mājās palicējiem! 

 Atgriešanās viesnīcā 

 8.diena. 09.06. Paliec, sveika, Provansa! 

 Vēl tikai kopīgas pusdienas jūras krastā, baudot jūras veltes un iemalkojot Provansas vīnu. Un tad jau laiks doties uz lidostu 
lai atgrieztos savās ikdienas gaitās 

 Transfērs uz lidostu 

 Lidojums Nica  – Rīga 18.30-22.25 

 Ceļojuma cenā ietilpst:  

 Lidojums Rīga – Nica – 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 7 naktis  3* viesnīcās, ar brokastīm divvietīgos numuros (tūrista nodoklis viesnīcās) 

 Grupas vadītājs no Rīgas 

 Ekskursijas ar vietējo gidu Exprovansā un Avinjona 

 Ceļojuma organizēšana 

 2 Vīna degustācijas  

 Pāvesta pils un dārzs 
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 Vakariņas 6.dienā 

 Pusdienas 8.dienā 

Ceļojums cenā neietilpst:  

 Personīgie izdevumi 

 Ieeja baznīcās 

 Dzeramnauda šoferim 

 Ceļojuma apdrošināšana 

 Ievērībai:  

 Ja vēlaties vienvietīgu istabu ceļojuma laikā, piemaksa 340 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.  

 Pieteikšanās ceļojumam:  

Avansa iemaksa Otrā iemaksa Atlikusī summa 
400 EUR Līdz 02.03.2023 700 EUR Līdz 02.05.2023 600 EUR 

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

 Ja iemaksas nav veiktas laikus, SIA MĒNESS DIENA patur tiesības anulēt jūsu rezervāciju iepriekš par to nebrīdinot. 

Atteikšanās no ceļojuma: 

Atteikšanās datums Līdz 02.03.2023 No 03.03.2023 No 12.06.2023 

Zaudētā summa 50 EUR 50% no summas 100% no summas 

 Līdz 30.05.2023 iespējams pāradresēt citai personai iemaksāto summu, kura vēlas doties konkrētā ceļojumā. 

 50 EUR netiek zaudēti, ja pārceļ uz nākamo ceļojumu. 

 


