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SAPNIS PAR 

PARĪZI 
 

 

 

No nelielās parīziju cilts apdzīvota apvidus tā kļuvusi par vienu no lielākajām 

Eiropas pilsētām. Tās augstākā vieta ir Monmartra, kur no 130 metrus liela 

augstuma brīvdomīgi franciskā stilā pārlūkot Parīzes teritoriju ar tās redzamiem 

un neredzamiem deviņiem pakalniem. Pasaules modes galvaspilsēta, muzeju un 

galeriju, elegantu bulvāru pilsēta, kur bohēma nav tikai vārds un vēsture ir 

klātesoša ikkatrā Sēnas ielokā 

  

 

 

 

 

 13.04. – 17.04. 

 
5 dienas 645 EUR  

diena, maršruts notikumi, apskates objekti 

trešdiena, 13.04. 

Rīga – Parīze  

 

 

 

 

 

***viesnīca Parīzē 

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

 7:25 – 9:15 lidojums Rīga – Parīze 

 Parīze – Eiropas mākslas metropole: Triumfa arka Zvaigznes laukumā, kas celta 

par godu uzvarām vainagotajai franču armijai, Elizejas lauki, Invalīdu doms – 

Napoleona atdusas vieta. Parīzes simbols – 1889. gada Pasaules izstādei būvētais 

Eifeļa tornis, Franču mode, smaržas un virtuve. Ladefānsa (La Défense) 

modernais darījumu rajons 

 brauciens ar kuģīti pa Sēnu (vakara programma ar sabiedrisko transportu) 

ceturtdiena, 14.04. 

Parīze  

 

 

 

 

 

***viesnīca Parīzē 

 Parīze (ar sabiedrisko transportu) – Konsjeržerī pils, Tileriju un 

Luksemburgas dārzi, Garnjē Opera, Konkordijas laukums ar Luksoras obelisku. 

Francijas karaļu mītne, tagad viens no pazīstamākajiem mākslas muzejiem 

pasaulē – Luvra! Modernās arhitektūras paraugs – Louis Vuitton mākslas un 

kultūras centrs. Foundaton Louis Vuitton – slavenā arhitekta Frank Gehry 

projektētais mākslas un kultūras centrs  

 Parīzes muzeju apskate pēc izvēles, brīvais laiks  

 bohēmiskā Monmartra vakarā      

piektdiena, 15.04. 

Parīze – Rouen – Parīze 

 

 

 

***viesnīca Parīzē 

 senā Normandijas hercogistes galvaspilsēta Ruāna un tās slavenā katedrāle, 

Žannas d`Arkas sārta vieta. Ruāna, kura bijusi gan ķeltu tirdzniecības centrs, 

gan romiešu garnizons, gan vikingu kolonija, daudz gleznojis impresionists 

Kloda Monē, īpaši slavena ir Ruānas Dievmātes katedrāles gleznu sērija. 

Rakstnieka Gistavs Flobērs ir dzimis un uzaudzis šajā pilsētā, kuras ikdienas 

ainiņas parādās viņa darbos, īpaši “Bovarī kundzē” 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/La_D%C3%A9fense_de_Paris


diena, maršruts notikumi, apskates objekti 

sestdiena, 16.04. 

Parīze 

 

 

 

 

 

 

***viesnīca Parīzē 

 brīvais laiks Parīzē muzeju apskatei 

   vai 

 iespēja doties uz Versaļu (Versailles) (ar sabiedrisko transportu) – Francijas 

galma pastāvīgā rezidence (1682 – 1789), valsts politiskais centrs absolūtisma 

laikā. Pils un dārzu kompleksu centās atdarināt lielākie Eiropas galmi!  

   vai 

 interesentiem iespēja doties uz Disnejlendu (ar sabiedrisko transportu), kur 

katrs - liels vai m azs - varēs pēc sirds patikas izbaudīt dažādās atrakcijas un 

izklaides 

svētdiena, 17.04. 

Parīze  –  Chantilly – 

Paris CDG lidosta - Rīga 

 Chantilly pils - īsta mākslas dārgumu krātuve ar plašu parku un restorānu La 

Capitainerie, kurš atrodas slavenā ceremoniju meistara senajās virtuvē 

 ~15:00 transfērs uz lidostu  

 18:30 – 22:15 lidojums Parīze – Rīga 

 

Piemaksa par komfortu un atlaides 

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās EUR 125  

ceļazīmes cena bērniem no līdz 11 g.v. (ieskaitot) EUR 545 
 

Ceļazīmes cenā ietilpst  

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

rokas bagāža 8 kg (ekonomiskā klase, ēdināšana nav iekļauta); 

 transfērs  lidosta – viesnīca – lidosta, ekskursija uz Ruānu 16.04., 

Chantilly 18.04. 

 4 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), ar kuru  medicīnas  

pakalpojumus bieži iespējams saņemt ātrāk un vienkāršāk!  

        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 

vilciens uz Disnejlendu 20 

Luvra   20   

Eifeļa tornis  no 28  

Versaļas pils  no 20  

Disnejlenda no 55 

Foundaton Louis Vuitton no 15  

Chantilly pils  20 

Pieteikšanās ceļojumam     Atteikšanās no ceļojuma 

avanss  otrā iemaksa pilna summa  atteikšanās datums līdz 14.02. pēc 14.02. pēc 14.03. 

EUR 250 līdz 14.02. EUR 250 līdz 14.03. 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  

 iemaksāto summu līdz 01.04.2022. iespējams pāradresēt citai personai, kura vēlas doties minētajā ceļojumā 

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

