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FRANCIJAS RIVJĒRAS PĒRLES – 

NICA, KANNAS, MARSEĻA  

un kalnos apslēptā  

PERPINJANA UN KARKASONA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Francijas rivjēra jeb Cote d`Azur – Vidusjūras piekraste ar neskaitāmiem līcīšiem 

un grezniem kūrortiem. Nica – karnevāla un mūžīgā pavasara pilsēta, Kannas – 

kino festivāla, sarkano paklāju un grezno jahtu piestātne, Marseļa – grāfa Monte 

Kristo pilsēta un kalnos apslēptā Karkasona, kuru dēvē par Pireneju vārtiem 

 19.05. – 24.05. 6 dienas      EUR 775 

77777775775 
diena, maršruts notikumi, apskates objekti 

ceturtdiena, 19.05. 
Rīga – Nice  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

***viesnīca Nicā 

 6:00 tikšanās Rīgas starptautiskajā lidostā (iepretim airBaltic birojam) 

 8:05 – 10:10 lidojums Rīga – Nica (airBaltic lidojums) 

 pastaiga pa Nicu, kuru uzskata par Cote d’Azur jeb Francijas dienvidu Zilzaļā krasta citadeli, 

pasaules mēroga biznesa un konferenču centru. Nica ir viens no lielākajiem un atpazīstamākajiem 
Francijas kūrortiem Vidusjūras piekrastē. 5 km garā Angļu promenāde (Promenade des Anglais) 

jūras krastā der gan skaistam rīta skrējienam, gan lieliskai pastaigai uz hoteļu, palmu un 

nepārspējami zaļās jūras fona. Tā tika uzbūvēta 19.gadsimta 30.gados par Nicas angļu kolonijas 
pārstāvju ziedotajiem līdzekļiem 

 brauciens ar sabiedrisko autobusu uz Baroneses Beatrises Rotšildas rozā villu, kura ir viena 

no ekstravagantākajām un iespaidīgākajām Franču Rivjēras pilīm. Īpašās sajūtas papildina strūklaku 

mūzika un deviņi tematiskie dārzi! Iespēja izbaudīt elegantu kafijas pauzi ar kūku villas kafejnīcā! 

Atgriešanās Nicā. Brīvais laiks pusdienām 

 vakars Nicā 

piektdiena, 20.05. 

Nice – Cannes – 

Grasse – Marseille  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

***viesnīca 
Marseļā 

 Kannas (Cannes) – savulaik nelielās zvejas ostas apslēpto skaistumu atklāja britu kanclers lords 

Brums, kurš šeit uzcēla villu, tā aizsākot kūrortpilsētas uzplaukumu, kas vainagojies ar starptautisko 

kinofestivālu un Zelta palmas zaru dalīšanu. 

Kosmopolītiskā vide, jahtu spožums papildina 
savdabīgo vecpilsētu un Kruazetas bulvāri 

(boulevard de la Croisette), Festivālu pili, 

augļu un dārzeņu tirgu 

 Grāsa (Grasse) – Francijas smaržu 

galvaspilsēta, kuras slava aug lavandu, mimozu, 
jasmīnu un rožu laukos. Te top aromāti, kurus 

pasūta modes pasaules korifeji. Grāsas 

parfimērijas veikalā nopirkts smaržu flakoniņš 
būs lieliska dāvana mājās palicējiem 

 brauciens līdz Marseļai 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

diena, maršruts notikumi, apskates objekti 

sestdiena, 21.05. 

Marseille 
 

 

 
***viesnīca 

Marseļā 

 grieķu dibinātā Masilija, romiešu kontrolētie “vārti uz rietumiem” mūsdienās ir kļuvusi par 

nozīmīgu Francijas Vidusjūras ostas pilsētu – Marseļu – eksotisku, kosmopolītisku un pastāvīgu  

migrācijas viļņu šūpotu. Te šaurās, pakāpienveida ieliņas mijas ar nelieliem laukumiem, greznās 
18.gs namu fasādes ar ikdienas zivju tirgus rosību 

 Ifas cietoksnis tika uzbūvēts 1529.gadā, bet slavens tas kļuva pateicoties Aleksandra Dimā 

romānam “Grāfs Monte Kristo.” 2 km uz rietumiem no senās ostas atrodas Ifas sala līdz kurai var 

nokļut ar nelielu ekskurisju kuģīti 

svētdiena, 22.05. 
Marseille – 

Carcassonne - 

Perpignan 
 

 

 
 

***viesnīca 

Perpinjanā 

 Karkasona (Carcassonne) – divdesmit gadsimtos daba, 

māksla un vēstures rats ir veidojuši šo unikālo pilsētu. 
Ķelti, romieši, vestgoti, Tuvo Austrumu arābi — 

saracēņi, franki un visbeidzot Francijas karaļi ir pielikuši 

svētīgu roku Karkasonas ansambļa radīšanai. Ansambļa, 
ko dēvē arī par Pireneju vārtiem, jo gadsimtu gadsimtos 

Karkasonai cauri gājušas gan karotāju ordas, gan tirgoņu 

karavānas, gan svētceļnieku pulki  

 brauciens līdz Perpinjanai  

pirmdiena, 

23.05. 
Perpingnan – 

Barcelona  

 
 

 

 

 
***viesnīca 

Barselonā 

 savu uzplaukumu Perpinjana piedzīvoja 13. un 14.gs, kad valdīja Maljorkas un Aragonas karaļi. 

Lai gan mūsdienās Perpinjana ir Rusijonas novada galvaspilsēta, te var izbaudīt gan kluso Tē upes 

promenādi, gan koši zilos un sārtos toņos apgleznotās senās ēku fasādes 

 Barselona – senā romiešu Barcino un tagadējās Katalonijas galvaspilsēta ir ne tikai viena no 

visnozīmīgākajām Vidusjūras ostām, bet arī, iespējams, vismodernākā, dinamiskākā un čaklākā 

pilsēta Eiropā. Ideāls ģeogrāfiskais izvietojums – pie jūras, kalnu amfiteātra ieskauta, ar bagātīgu 

vēsturisko un kultūras mantojumu! Rambla avēnija nosaukumu ieguvusi no arābu valodas vārda 
“ramla,” kas tulkojumā nozīmē “izžuvusi upes gultne,” kur mūsdienīgi rosīgajā ikdienā var skatīt 

gan vēsturisko Gran Teatre del Liceu, gan iespaidīgo Boqueria tirgu. Vecpilsētas gotiskais 

kvartāls, kuru uzsāka veidot Romas imperatora Augusta valdīšanas laikā 27.g.p.K., Barselonas 

katedrāle 

 otrdiena, 24.05. 

Barcelona –  Rīga 
 Gaudi vērienīgākais darbs – katedrāle Sagrada Familia, kuras kriptā ir apbedīts pasaules 

slavenais mākslinieks. Gueja parks (Parc Güell), kuru 

grāfs Eusebi Guejs pasūtīja arhitektam, lai izveidotu 

nelielu dārzu pilsētiņu 20 ha plašā teritorijā. Šobrīd parks 
ir iekļauts UNESCO Pasaules kultūras mantojuma 

sarakstā 

  Sagrada Familia (EUR 29.00) un Park Guell (12 

EUR) apskate jāpiesaka un jāapmaksā līdz 14.04. 

 transfērs uz lidostu  17:25 – 22:00 lidojums Barselona 

– Rīga (airBaltic lidojums) 

 

 

Piemaksa par komfortu un atlaides 

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcā EUR 180 

ceļazīmes cena bērnam līdz 11 g.v. (ieskaitot) EUR 725 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceļazīmes cenā ietilpst  
 lidojums Rīga – Nica – Barselona – Rīga (ēdināšana nav 

iekļauta), lidostas nodokļi, nododamā bagāža 20 kg,  

rokas bagāža 8 kg  

 tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā  

 5 naktis viesnīcā atbilstoši maršruta aprakstam 

 ***viesnīcas, divvietīgas istabas ar dušu un WC, brokastis 

 IMPRO grupas vadītāja – gida pakalpojumi 

 veselības apdrošināšana ar Covid-19 riska segumu;  

 iesakām noformēt un ņemt līdzi arī bezmaksas 

       Eiropas veselības apdrošināšanas karti  (EVAK  

       Uzziņai: http://www.vmnvd.gov.lv/lv/nvd-pakalpojumi/456-evak-karte 

Ceļazīmes cenā neietilpst  
 ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos 

 pusdienas, vakariņas, personīgie izdevumi, dzeramnauda ~35 EUR          
 

 

 

Pieteikšanās ceļojumam  Atteikšanās no ceļojuma 

avanss otrā iemaksa pilna summa  atteikšanās datums līdz 11.03. pēc 11.03. pēc 11.04. 

EUR 250 līdz 11.03. EUR 350 līdz 11.04. atlikusī summa  zaudētā summa EUR 125 EUR 300 visa summa 

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot  
 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti  
LR pilsoņa pase/ID karte vai nepilsoņa pase, kas ir derīga vēl 3 mēnešus pēc ceļojuma beigām. 

Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai  ceļojuma cenā ir pieļaujami LR normatīvo aktu 

ietvaros nodokļu un nodevu izmaiņu gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no pakalpojumu 

sniedzēja 
  

 

IMPRO 

RLB namā Merķeļa ielā 13 – 122  
tālrunis: 67221312, fakss: 67221256 

e-pasts: impro@impro.lv 

skype: impro.info  

www.impro.lv 

 
www.draugiem.lv/impro 

 
www.facebook.com/improcelo 

 
www.twitter.com/impro_celo 

 

Iespējamās papildizmaksas tabulā minētas 2021. gada cenas EUR 

Nica Pilsētas apskates bānītis Nicā/Kannas no 10 

 Beatrises Rotšildas villa 20 

 Marka Šagāla muzejs Nicā 10  

Marseļa Marseļā vilcieniņš uz Notre Dame de 
la Garde 

10 

 Ifas cietoksnis + kuģītis 6+5 

Karkasona Karkasonas pils 10,5 

Perpinjana Salsas cietoksnis 8 

 Palais des Rois de Majorque 5 

Barselona Kolumba kolonna 4  

sabiedriskā transporta biļete no 2.50  

 Sagrada Familia  29 

 Park Guell 12 

http://www.vmnvd.gov.lv/lv/nvd-pakalpojumi/456-evak-karte

