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NORMANDIJA UN 

BRETAŅA 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Normandija savu nosaukumu ieguva 9.gs, kad šo teritoriju iekaroja vikingi jeb northmen, kuri 

jauniegūtajā zemē izveidoja savu koloniju. Savukārt Bretaņa – Francijas ziemeļrietumu nostūris, pat 

mūsdienās spēj uzburt ķeltu leģendas ikvienā tās ciematā vai Atlantijas okeāna līcī 

 09.10. - 14.10. 6 dienas 775 EUR  
diena, maršruts          notikumi, apskates objekti 

sestdiena, 09.10. 
Rīga – Paris - Chartres – 
Rennes 

 

 

 

 

 

***viesnīca pie Rennas 

 05.20 tikšanās Rīgas lidostā (pie lidostas ēkas ārpusē) 

 07.20 – 09.10 lidojums Rīga – Parīze 

 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! 

svētdiena, 10.10. 

Rennes – Cancale – 
St.Malo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***viesnīca pie St.Malo 

 Senmišela klosteris (Le Mont-Saint-Michel) – Rietumu pasaules brīnums Svētā Miķeļa kalnā 

uz granīta klints jūras līcī. Sens nocietināts klosteris, kas 8.gs bija pieticīga lūgsnu vieta 

benediktiešu klostera mūkiem, kurš atradās uz grūti pieejamas salas. Mūsdienās cietoksni ar 

kontinentu savieno uzbērts dambis. Viduslaikos klosteris bija nozīmīgs reģiona izglītības centrs, 

bet šodien – viena no nozīmīgākajām ceļotāju apskates vietām 

 Kankale (Cancale) – mazs zvejnieku ciematiņš un neliela osta, slaveni ar savām austeru 

audzētavām. Šo austeru patīkamā garša, kā uzskata daudzi, veidojas pateicoties spēcīgajiem 

paisumiem, kuros tās kārtīgi skalojas katru dienu! Nobaudīsim tās Lamanša krastā! 

 Senmalo (St.Malo) ostas pilsētiņa nosaukta par godu Velsas mūkam 

Maklū (Maclou), kurš savulaik sludināja kristīgo ticību piekrastes 

ciemata iedzīvotājiem. Vēlāk gan šo nocietināto pilsētu un tās ostu 

iecienīja pirāti, kuri kontrolēja Lamanša ūdeņus. Pilsētiņa ar 

nocietinājumu vaļņiem, katedrāli, vienmēr trokšņaino Šatobriāna 

laukumu un maziem krodziņiem 

pirmdiena, 11.10. 
St.Malo – Cap Frehel – 

Quimper 
 

 

 

 

***viesnīca pie 

Kempēras 

 Freēla raga (Cap Frehel) klintis tiek dēvētas par Smaragda krastu, kurā var skatīt gan 

smilšainas pludmales, gan klinšainus, nepieejamus līčus 

 senā bretoņu svētvieta Enclos parossial de Guimiliau jeb bretoņu valodā Gwimilio, kas 

nosaukta par godu vienam no Bretaņas svētajiem aizbildņiem – Miliau, par kura dzīvi atrodamas 

atsauces neskaitāmās bretoņu leģendās un nostāstos  

 senā bretoņu pilsēta Kempēra (Quimper) ir izveidojusies triju upju – Žeta, Stēra un Odē  sateces 

vietā. Tā tika izveidota Senās Romas laikā, tomēr savu uzplaukumu piedzīvoja viduslaikos, kad 

5.gs tika uzbūvēta pilsētas katedrāle, kuru nodēvēja tās pirmā bīskapa Sv.Korentīna vārdā 

 

 



 
diena, maršruts          notikumi, apskates objekti 
otrdiena, 12.10. 

Quimper – Carnac – 
Quiberon – Nantes 
 

 

 

 

***viesnīca pie Nantes 

 Karnakas megalītu krāvumi (Carnac), kuru izcelsme tā arī nav atradusi vienotu 

izskaidrojumu. Tiek uzskatīts, ka sākotnēji tiem ir bijusi reliģioza, astronomiska vai rituāla 

nozīme, bet varbūt visas trīs kopā. Pēc kādas leģendas Svētais Kornēlijs par akmeņiem esot 

pārvērtis Romas kareivjus, kad 3. gs. viņam bija jābēg no Romas. Neparasto megalītu pieminekli 

veido apmēram 3000 vertikāli rindās izkārtoti klints bluķi – menhīri 

 Kviberonas (Quiberon) pussala – 14 km gara zemes strēle, kas iestiepjas Atlantijas okeānā. Tās 

šaurākā vieta ir tikai 22 metrus plata. Pastaiga pie Kviberonas klintīm 

 Nantes gadsimtiem ilgi bijusi Bretaņas reģiona galvaspilsēta Luāras krastos   

trešdiena, 13.10. 
Nantes – Paris 

***viesnīca pie Parīzes 

 Luāras ieleja (Loire valley), kuru dēvē arī par Francijas dārzu jeb Valdnieku ieleju, lepojas ar 

šarmantām mazpilsētām, krāšņām ainavām, piedāvā lieliskus ēdienus un vīnus. Luāras ielejas 

pilis sekmējušas šīs vietas romantisko slavu un veido to par apmeklētāko reģionu visā Francijā 
ceturtdiena, 14.10. 

Paris – Rīga  
 īsa Parīzes apskate ar autobusu un kājām 

 transfērs uz lidostu ~ 14:00 

 18:30 – 22:15 lidojums Parīze – Rīga 
 

Piemaksa par komfortu un atlaides 

piemaksa par vienvietīgu istabu viesnīcā EUR 175 

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

Ceļazīmes cenā ietilpst   

 lidojums Rīga - Parīze – Rīga (ēdināšana nav iekļauta), lidostu nodokļi,  

 nododamā bagāža 20 kg, rokas bagāža 8 kg 

 tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā  

 5 naktis ***viesnīcās: divvietīgās istabās ar dušu/WC, brokastis 

 IMPRO grupas vadītāja – gida pakalpojumi 

  veselības apdrošināšana ar Covid riska segumu; iesakām noformēt  

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 

 sabiedriskā transporta izmaksas    

 pusdienas, vakariņas 

 dzeramnaudas apkalpojošam personālam ~20 EUR 
 

Iespējamās papildizmaksas* EUR 

katra degustācija Normandijā un Bretaņā no 10   

Senmišela klosteris 12  

Luāras ielejas pilis no 10 

Karnakas megalītu krāvumi 10 

*tabulā minētas 2020. gada cenas 
 

Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 250 līdz 09.08. EUR 350 līdz 09.09. atlikusī summa 

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

 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 09.08. pēc 09.08.  pēc 09.09. 

zaudētā summa EUR 125 EUR 300 visa summa 

 iemaksāto summu līdz 22.09. 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

