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Elzasa – ne tikai mazākais Francijas reģions, kas izkārtojies starp Vogēzu un Švarcvaldes kalniem, 

bet arī sausākais reģions. Elzasas vīna ceļa 67 ciematiņi ir gluži kā ziedošas pērles, kas izkārtojušās 

košā virtenē. Te ik uz soļa jūtams vācu pamatīgums un franču smalkums, kas sintezējas elzasiešu 

viesmīlībā un omulībā, ko ļauts izjust ikvienam šī reģiona apmeklētājam 
 

 20.07. – 25.07. 6 dienas 695 EUR  
 

 
 

diena, maršruts notikumi, apskates objekti 

otrdiena, 20.07.  

Rīga – Frankfurt – 
Souffenheim – 
Colmar  
 

 

 
 

 
 
 

***viesnīca pie 

Kolmāras 

 05:50 pulcēšanās Rīgas lidostā 

 07:50 – 09:10 lidojums Rīga – Frankfurte;  

 Suflenaima (Souffenheim) – Elzasas raksturīgo keramikas trauku ražošanas dzimtene. Apmeklēsim 

podnieka darbnīcu, kur top tradicionālie, pelēkbrūnie keramikas izstrādājumi – trauki keksu cepšanai, 

zosu pastētes uzglabāšanai. Tie tiek dekorēti ar ziediem un, protams, ar stārķiem – Elzasas simbolu 

 Elzasas slavenākais apskates objekts – Augškēnigsūras teitoņu pils (Haut-Koenigsbourgh),  kuru 

1114.gadā uzbūvēja Švābijas valdnieks Frīdrihs. No gandrīz 750 metru augstuma skatam paveras Reinas 

ielejas panorāma  

 Kolmāra - vislabāk saglabājusies viduslaiku pilsēta Elzasā, kas pateicoties savam gleznainajam 

kanālam, tiek dēvēta par Petit Venise jeb Mazo Venēciju. Mūsdienu ceļotājs pilsētu var iepazīt 

izbraucot kanālu līkločus, sēžot nelielā laiviņā. Vecpilsēta var lepoties ar virkni atjaunotām 16.gs 

pildrežģu ēkām, kuru balkonus mūsdienās rotā košas ziedu virtenes 

trešdiena, 21.07. 

Colmar – Mulhouse 
– Guebwiller – 
Eguisheim – Colmar  

 

 

 

 

 

 
***viesnīca pie  

Kolmāras 

 Elzasas vīna ceļš (Route du Vin) ir vairāk kā 180 km garumā izkārtojušās 67 gleznainas, ziedos 

slīgstošas vēsturiskas pilsētiņas un nelielie ciemati ar sentiers viticoles – nelielām, romantiskām 

taciņām, kas nereti vijas cauri neskatāmajiem vīna dārziem 

 Milūza (Mulhouse)  – Elzasas otra lielākā pilsēta ar krodziņiem un veikalu pasāžām. Pilsēta slavena ar 

muzejiem un slavenākais no tiem – Musee National de l’Automobile ir pasaulē lielākais auto muzejs, 

kura kolekcijā ir vairāk kā 500 spēkrati  

 Gebvilēra (Guebwiller) – vīna dārzu un ziedošu ieleju ieskautā pilsēta tiek uzskatīta par vārtiem uz 

ziedu ieleju un šeit atrodas Elzasas audumu ražotne 

 Francijas skaistākā ciemata titula ieguvēja Egisaima (Eguisheim) – apburoša, trīs cietokšņa vaļņu 

ieskauta pilsētiņa. Pilsēta tika nosaukta Bruno Egisaima vārdā, kurš 1002.gadā piedzima šajā pilsētā un 

vēlāk kļuva par pāvestu Leonu IX 

ceturtdiena, 22.07. 
Colmar – le Grand 

Ballon – Munster - 
Colmar 

 

***viesnīca pie 

Kolmāras 

 174 km garās Vogēzu kalnu grēdas augstākā virsotne ir le Grand Ballon (1424 m.v.j.l.). Tā savu Lielā 

Balona nosaukumu ieguvusi dēļ savas apaļās, balonam līdzīgās virsotnes, kura ir  sasniedzama ~2,5 

stundu garā pārgājienā ( ~2,7 km, augstuma starpība 179 m). Nepieciešami ērti, sportiski apavi. 

 Elzasas raksturīgākā siera Munster degustācija, kas tiek ražots no govs piena. Šajā apkaimē ap 660.gadu 

to sāka ražot itāļu benediktiešu mūki, kuri nomaļajā Vogēzu nomalē bija izveidojuši nocietinātu klosteri, 

ap kuru vēlāk izveidojās nelielais Munsteras ciemats 

 

 



 

diena, maršruts notikumi, apskates objekti 

piektdiena, 23.07. 
Colmar – 
Ribeauville – 

Riquewihr – 
Colmar  

***viesnīca pie 

Kolmāras 

 Ribovila (Ribeauville) – viena no Elzasas vīna ceļa skaistākajām puķu pilsētiņām, kura ir slavena ar 

rīslinga vīniem un Elzasas tradicionālo mandeļu kūciņu – kougelhopf 

 Rikvīrā (Riquewihr) kā izstādē var aplūkot ziedos slīgstošās viduslaiku un renesanses mājas. Brauciens 

ar tūristu vilcieniņu cauri Elzasas vīna dārziem un pusdienās iespēja baudīt īstu elzasiešu gardumu – 

tarte flambée  ar Elzasas vīnu!  

 vakars vietējā krodziņā Kolmārā 

sestdiena, 24.07. 
Colmar – Obernai 

– Stutgart  

 

 

 
***viesnīca pie 

Štutgartes 

 Elzasa nereti tiek dēvēta par piparkūku mājiņu valstību. Le Palais du Pain d`Espice – te uzzināsim kā 

tiek ražoti Elzasai raksturīgie Ziemassvētku gardumi – garšvielu maizes, piparkūkas, slavenie Mannele 

– cepumu sniegavīriņi un citi gardumi 

 St.Odiles klosteri 690.gadā dibināja Elzasas hercoga meita Odile, sniedzot patvērumu augstdzimušām 

jaunavām. Klosteris ir slavens ar savu bibliotēku un gadsimtiem seno grāmatu kolekciju, no kuras laika 

posmā no 2000. – 2002.gadam pa slepenu eju tika iznestas vairāk kā tūkstotis seno rokrakstu  

 Obernē (Obernai) pilsētiņa saglabājusi Elzasas autentisko raksturu sadzīvē un tradīcijās; šeit savulaik 

dzimusi Elzasas svētā aizbildne Odile, kura apbedīta Sentodiles kapelā 

svētdiena, 25.07. 
Stuttgart – Rīga  

 transfers uz lidostu 

 14:20 – 17:30 lidojums Štutgarte – Rīga  

Piemaksa par komfortu un atlaides 

piemaksa par vienvietīgu istabu viesnīcā EUR 165 

ceļazīmes cena bērniem līdz 11 g.v. (ieskaitot) EUR 640 

Ceļazīmes cenā ietilpst  

 lidojums Rīga – Frankfurte – Štutgarte – Rīga, lidostu nodokļi, nododamā 

bagāža 20 kg, rokas bagāža 8 kg, 

 transporta pakalpojumi ar komfortablu autobusu ceļojuma laikā  

 naktsmītnes *** viesnīcās divvietīgās istabās ar dušu un WC, brokastis 

 IMPRO grupas vadītāja pakalpojums 

 veselības apdrošināšana. Iesakām noformēt un ņemt līdzi arī bezmaksas 

     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 apskates objektos, pusdienas, vakariņas, dzeramnaudas 

 

        Iespējamās papildizmaksas (2020. gada cenas) EUR 

keramikas trauku ražotne 5 

Augškēnigsūras pils 10 

auto muzejs Milūzā 14 

sieru degutācija Munsterā 8 

Elzasas vīnu degustācija ~15 

Le Palais du Pain d`Espice 5 

Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 250 līdz 17.05. EUR 300 līdz 17.06. atlikusī summa 

   ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības  

rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 17.05. pēc 17.05. pēc 17.06. 

zaudētā summa EUR 125 EUR 300 visa summa 

 iemaksāto summu līdz 06.07. 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

