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PAVASARIS LUĀRAS IELEJAS 

PILĪS UN DĀRZOS 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Neatkārtojama pavasara noskaņa UNESCO pasaules mantojuma sarakstā 

iekļautajā Luāras ielejā, kura 280 km garumā var lepoties ar divdesmit dažādu 

laikmetu pilīm un ziedošajiem dārziem. Vienuviet skatīt Romas impērijas laika 

vīnogulājus, Francijas karalistes nozīmīgākās pilis un krāšņākos dārzus 

        30.04. – 05.05.            6 dienas   EUR 875  
diena, maršruts notikumi, apskates objekti 

sestdiena, 30.04. 
Rīga – Paris 

 

 

 

 
 

 

*** viesnīca Parīzē 

 5:20 tikšanās Rīgas starptautiskajā lidostā (iepretim airBaltic birojam) 

 7:20 – 9:10 lidojums Rīga – Parīze 

 Parīze – Eiropas mākslas metropole: Triumfa arka Elizejas laukos, celta par godu Napoleona 

uzvarai Austerlicas kaujā, Parīzes simbols – 1889. g. Pasaules izstādei būvētais Eifeļa tornis, 
modernās arhitektūras paraugs – Pompidū centrs (Pompidou Centre). Brauciens ar kuģīti pa 

Sēnu. Un vēl franču mode, franču smaržas, franču virtuve...  

 Parīzes apskate – Sitē sala, Dievmātes katedrāle (Notre-Dame), Konsjeržerī pils, Opera, 

bijusī aizsargpils, Francijas karaļu mītne, tagad viens no pazīstamākajiem mākslas muzejiem 
pasaulē – Luvra 

svētdiena, 01.05. 
Paris 

 

 

*** viesnīca Parīzē 

 Impresionisma sirds – Živernī (Giverny): Kloda Monē māja un dārzs. Dārzs bijis populārs 

studiju objekts pašiem impresionistiem un visiem tiem, kurus interesē šis mākslas virziens. 
Mājā apskatāmas Monē mēbeles un personīgās lietas, gleznu izstādē izstādītas kopijas 

 Ruāna – senais ķeltu tirdzniecības centrs, romiešu garnizona bāzes vieta, vikingu kolonija, 

Normandijas hercogistes galvaspilsēta un Žannas d~Arkas liktenīgā pilsēta 

pirmdiena, 02.05. 

Parīze – Giverny –
Versailles – Tours  

 

 

***viesnīca pie Tūras 

 Versaļa (Versailles) – Francijas galma pastāvīgā rezidence no1682. gada līdz 1789.gadam, 

valsts politiskais centrs absolūtisma laikā. Pils un dārzu kompleksu centās atdarināt lielākie 

Eiropas galmi. Simboliski Versaļa atgādina milzīgu gaismas krātuvi 

 Tūra (Tours) – kristietības centrs agrajos viduslaikos, Turēnas novada galvaspilsēta. Tūras 

Sv. Martēna atdusas vieta – svētceļojumu centrs viduslaikos. Plumero laukums vecpilsētā, Sv. 

Gasjēna katedrāle 

otrdiena, 03.05. 

Tours – Vilandry – 
Amboise – Tours  

 

 
 

 

***viesnīca pie Tūras 

 Luāras ieleja – Francijas dārzs jeb Valdnieku ieleja, kas slavena ar pilīm un iekļauta 

UNESCO Pasaules kultūras mantojuma sarakstā. Zaļojošā, auglīgā Luāras ieleja apskatei 

piedāvā arī senatnīgas pilsētas, krāšņas ainavas, lieliskus ēdienus un vīnus 

 Vilandrī (Villandry) – renesanses laika pils ar skaistiem franču stila dekoratīvajiem dārziem, 

kuri izkārtoti 3 terasēs. Īpašu ievērību piesaista virtuves dārzs  

 vēsturiski nozīmīgā Ambuāzas pils (Amboise) un Luāras ielejas vīnu degustācija  

 Šenonso (Chenonceaux) – Diānas de Puatjē un Katrīnas Mediči Dāmu pils uz tilta pār Šēras 

upi. Katrīna Mediči šeit rīkoja greznas galma pieņemšanas un masku balles 



trešdiena, 04.05. 

Tours – Chartres – 

Paris 

 

 
 

 

 

***viesnīca Parīzē 

 Šambora (Chambord) – varenākā no Luāras pilīm, savā apjomā atgādina Versaļu. Franču 

renesanses laika arhitektūras šedevrs – 440 istabas, desmitiem tornīšu un vītņveida kāpnes, 

kuras liecina par Leonardo da Vinči ietekmi 

 Šartra - (Chartres) – viena no vecākajām Francijas pilsētām. Tā lepojās ar pildrežģu mājām 

šarmantajā vecpilsētā. Šartras katedrāle – viena no interesantākajām un skaistākajām gotiskajām 

katedrālēm ar neatkārtojamu krāsaino vitrāžu kolekciju. Tā ir unikāla arhitektūras, matemātikas 

un filozofijas sintēze. Tā kā varenā celtne necieta nedz reliģisko karu, nedz Lielās franču 

revolūcijas laikā, tad tā gandrīz nav manījusies kopš 1250.gada. Šartras katedrāle sevī glabā daudz 

noslēpumu! 

 brauciens līdz Parīzei 

ceturtdiena, 05.05. 
Paris – Rīga 

 Parīzes muzeju apskate pēc izvēles vai brīvais laiks 

  transfērs uz lidostu 

 18:30 – 22:15 lidojums Parīze – Rīga 
 

Piemaksa par komfortu un atlaides 

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās EUR 185  

ceļazīmes cena bērniem no līdz 11 g.v. (ieskaitot) EUR 825 
 

Ceļazīmes cenā ietilpst  

 lidojums Rīga – Parīze  – Rīga, lidostas nodokļi nododamā bagāža 20 kg,  

rokas bagāža 8 kg (ekonomiskā klase, ēdināšana nav iekļauta);  
 tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā 

 5 naktis ***viesnīcas istabās ar dušu un WC, brokastis 

 IMPRO grupas vadītāja – gida pakalpojumi 

 veselības apdrošināšana ar Covid riska segumu. Iesakām noformēt  

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 

 sabiedriskais transports, papildu ekskursijas, pusdienas, vakariņas  

 dzeramnauda apkalpojošajam personālam, personīgie izdevumi 

Iespējamās papildizmaksas (tabulā 

minētas 2021. gada cenas) 
 

EUR 

Grevēna muzejs (Vaska figūru muzejs) 21  

kuģītis pa Sēnu  15   

metro biļete Parīzē 1 braucienam 3 

Luvra   20   

Eifeļa tornis  no 28  

Versaļas pils  no 20  

Foundaton Louis Vuitton no 15  

Luāras ielejas pilis  no 20 

Vīna degustācija no 15  

Pieteikšanās ceļojumam     Atteikšanās no ceļojuma 

avanss  otrā iemaksa pilna summa  atteikšanās datums līdz 28.02. pēc 28.02. pēc 28.03. 

EUR 250 līdz 28.02.      EUR 350     līdz 28.03. 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 

 

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

