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TRĪS KRĀSU PROVANSA - 

VĪNA SARKANĀ, JŪRAS TIRKĪZA, 

LAVANDU VIOLETĀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Provansas krāsas saulainie toņi iedvesmo gan māksliniekus, gan ceļotājus, ļaujot izgaršot reģiona 

piesātinātās krāsas. Vīna sarkanie un rūsganie toņi laiski baudāmi Ronas upes līkločos, Lavandu 

violetajam aromātam neizbēgt, ceļojot pa Valensoles plato līdz pat Vidusjūras zilzaļajiem krastiem 
 

21.07. - 28.07.    8 dienas         1045 EUR  
  diena, maršruts              notikumi, apskates objekti 

ceturtdiena, 21.07. 

Rīga – Nice   

 
 

 
 
 
 

 

***viesnīca Nicā 

 06:00 tikšanās Rīgas lidostā (iepretim airBaltic birojam) 

 08:05 – 10:10 lidojums Rīga – Nica  

 Baroneses Beatrises Rotšildas rozā villa, kura ir viena no ekstravagantākajām un iespaidīgākajām 

Franču Rivjēras pilīm. Īpašās sajūtas papildina strūklaku mūzika un deviņi tematiskie dārzi! Iespēja 

izbaudīt aristokrātiska miera pilnu kafijas pauzi villas kafejnīcā! 

 Nica – Cote d’Azur jeb Francijas dienvidu Zilzaļā krasta citadele, pasaules mēroga biznesa un 

konferenču centrs, muzeju cienītāju Meka – tikai Parīzē to esot vairāk. Eņģeļu līča piecus kilometrus 

garā Angļu promenāde (Promenade des Anglais) ir kā radīta kā nelielām rīta aktivitātēm, tā lēnīgai 

pastaigai saulrietā. Vecpilsētas (Vieux Nice) apskate, ziedu tirgus (Cours), viens no vecākajiem 

pilsētas dārziem Jardin Albert I, pilsētas galvenais laukums un Massenas pils (Palais Massena) 

piektdiena, 22.07. 

Nice – St.Paul de 
Vence – Cannes – 
Aix en Provence 
 

 

 
***viesnīca pie  Aix 

en Provence 

 Senpoldevansa (St.Paul de Vence) - pastaiga pa vienu no visslavenākajiem kalnu ciemiem Francijas 

dienvidos, kur no 16.gs būvētiem pilsētas vaļņiem paveras skats uz Provansas laukiem. Šaurās 

viduslaiku ieliņas ir iecienījuši gan mākslinieki, gan arī ceļotāji, kuri nesteidzīgi izbauda pilsētas 

atmosfēru 

 Kannas (Cannes) – ziedu laiki pilsētā sākās, pateicoties Starptautiskajam Kannu kinofestivālam un 

Zelta palmas zaru dalīšanai, par ko atgādina kinozvaigžņu plaukstu nospiedumi ietvē. Ar 

kosmopolītisko kūrortu un jahtu spožumu labi sadzīvo arī savdabīgā Kannu vecpilsēta 

 ceļš gar Senrafaelas piekrasti (St.Raphael). Dramatiski sarkanās Esterelas masīva klintis 

apskatāmas, pateicoties jau 1903. gadā izveidotajam ceļam gar jūru 

sestdiena, 23.07. 

Aix en Provence - 
Gigondas – 
Roussillion - Aix en 
Provence  

 

 

***viesnīca pie Aix 
en Provence 

      Provansas sestdienas rīta šarms - kārdinošie brokastu laika aromāti un franču iknedēļas tirgus   

dzīves izbaudīšana! 

 Ronas upes krastos (Cotes du Rhone) dzimst stiprie un aromātiskie Francijas vīni. Meklēsim bagātīgu 

garšu un sarkanās krāsas intensīvo tonalitāti Žigondas (Gigondas) sarkanvīnu piedāvājumā 

 sarkano un rūsgano toņu maģija – Rusijona (Roussillion) mazpilsētiņa greznojas vismaz 17 dažādu 

toņu okera nokrāsās! 20.gs sākumā te atradās vienas no lielākajām šī minerāla atradnēm, tagad 

ceļotājiem tiek izstaigāšanās prieks parkā Le Colorado Provencal de Rustrel 

 elegantākās Provansas skatu kartiņas medības Senankas abatijas lavandu laukā!(Abbaye Notre Dame 
de Senanque) 

svētdiena, 24.07.  

Aix-en-Provence – 

Valensole – St.Croix 
- Aix en Provence 
 

***viesnīca pie Aix 
en Provence 

Ienirstam lavandu okeānā! 

 Valensoles plato atrodas 500m virs jūras līmeņa, šeit tiek vāktas medicīniski visvērtīgākās aromātiskās 

lavandas. Līdz apvārsnim violeta pasaule, kas smaržo pēc medus un san bitēs 

 Verdonas aizas skaistākie līkumi ļaus tvert nepieradinātas dabas ainavas no 700 m augstuma un vērot 

kā zaļā Verdonas upe grauž savu ceļu cauri klintīm 

 pikniks un iespēja atspirgt Senkruā (St.Croix) ezerā 



pirmdiena, 25.07. 

Aix ne Provence – 

Cassis – Marseille - 
Aix en Provence 
 

***viesnīca pie Aix 
en Provence 

 Marseļa – Francijas vecākā un otrā lielākā pilsēta. Eksotiska, kosmopolītiska un pastāvīgu  migrācijas 

viļņu šūpota. Marseļas labklājību jau kopš grieķu tirgotāju laikiem noteikusi osta, bet pasaulē slavenu 

tās vārdu padarījis A. Dimā, liekot savam varonim Grāfam Monte Kristo ieslodzījumu izciest netālajā 

Ifas salā. Pāri kolorītajam Vecās ostas jahtu klājienam kā milzīga sargājoša bāka slejas Notre-Dame 

de la Garde katedrāle 

 Kasisa (Cassis) – pievilcīga zvejnieku pilsētiņa, kuras noslēpumainos Vidusjūras līčus Les Calanques 
izbaudīsim braucienā ar kuģīti 

otrdiena, 26.07. 

Aix-en-Provence –

Carrieres de 
Lumieres – Avignon 
 
 
 
 
***viesnīca pie 

Aviņonas 

 Senremī (St.Remy de Provence) savu vārdu vēsturē ierakstījusi pateicoties 16.gadsimta ārsta un pareģa 

Nostradamus piedzimšanai. Te personīgi traģiskus, kaut mākslas pasaulei auglīgus pēdējos dzīves 

gadus dziednīcā vada holandiešu mākslinieks Vinsents van Gogs 

 Lebodeprovansa jeb Lebo (Les-Baux-de-Provence) – viena no pamatīgāk nocietinātajām šejienes 

pilsētiņām viduslaikos, tagad kļuvusi par apbrīnotu skaistuma oāzi Alpilles kaļķakmens masīvā. 

Savulaik pasaules slavenu to padarīja gan trubadūru apdziedātās pilsētas daiļavas, gan kalnu klintīs 

mītošas raganas un goblini 

 Carrieres de Lumieres ir vecajās alumīnija rūdas raktuvēs iekārtots unikāls gaismu šovs, kas ik gadus 

piedāvā jaunu, orģinālu, kinovalodā veidotu ceļojumu – fantāzijas lidojumu par kāda mākslinieka dzīvi 

 vakars Aviņonā (Avignon) 

trešdiena, 27.07. 

Aix en Provence –
Mer- Costa Brava 
***viesnīca Costa 
Brava 

 Kamargas (Camargue) dabas parks valdzina ar Ronas deltā vēl sastopamo pirmatnību –  te ganās 

pusmežonīgu zirgu un leknu vēršu ganāmpulki, lagūnas seklajos ūdeņos grozās rozā flamingi, bet 

cilvēku darba ikdiena ir sāls tvaicētavas un rīsa lauki  

 piejūras baltajā pilsētiņā St. Maries de la Mer savu svēto Sāru apmeklēt sabrauc čigāni no visas 

pasaules 

ceturtdiena, 28.07. 

Costa Brava – 
Barselona – Rīga 

 īsa Barselonas apskate 

 transfērs uz lidostu 

 17:25 – 22:00 lidojums Barselona – Rīga 

Piemaksa par komfortu un atlaides 

piemaksa par vienvietīgu istabu viesnīcā EUR 195 

ceļazīmes cena bērniem līdz 11 g.v. (ieskaitot) EUR 995 

Ceļazīmes cenā ietilpst  

 lidojums Rīga – Nica – Barselona – Rīga (ēdināšana nav iekļauta), lidostu nodokļi, nododamā 

bagāža 20 kg, rokas bagāža 8 kg, 

 tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā  

 7 naktis *** viesnīcā; divvietīgās istabās ar dušu un WC, brokastis 

 IMPRO grupas vadītāja pakalpojums 

 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 apskates objektos, pusdienas, vakariņas, dzeramnauda šoferim ~35 EUR 

        Iespējamās papildizmaksas (2020. gada cenas) EUR 

brauciens Cassis ar kuģīti Les Calangues no 25  

Beatrises Roršildas villa, dārzi 20 

vīna degustācijas Provansā  no 15 

Marka Šagāla muzejs Nicā 10  

Pont du Gard 6  

Carrieres de Lumieres 15 

Marseļā vilcieniņš uz Notre Dame de la Garde 10 

Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 300 līdz 20.05. EUR 550 līdz 20.06. atlikusī summa 

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības jūsu  rezervāciju anulēt,  

iepriekš par to nebrīdinot 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 20.05. pēc 20.05. pēc 20.06. 

zaudētā summa EUR 150 EUR 500 visa summa 

 iemaksāto summu līdz 30.06. 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

