
  

 

 

 

 

 

2022 

 

BRĪVDIENAS 

FRANCIJAS DIENVIDOS 

 

Aiz Langdokas – Rusijonas un Provansas jutekliskās ārienes paslēpta notikumiem bagāta, emocionāli 

piesātināta pagātne. Monpeljē – senā universitātes pilsēta un Langdokas-Rusijonas reģiona galvaspilsēta, 

Nīma – seno romiešu mantojuma, vēršu cīņu, un krāšņo festivālu vieta, Kamargas sāļu piesātinātā zemiene un 

tās lagūnas, mākslinieciski noskaņotā Arla un pāvestu pilsēta Aviņona, kur Ronas upes ielejā nogatavojas 

persiki, ķirši un, protams, vīnogas, no kurām top izsmalcinātie Francijas vīni 

 

Ekskursija ar džipiem Kamargas Nacionālajā parkā iekļauta ceļojuma cenā! 

Visas naktis ****viesnīcā Novotel Atria Nimes Centre Nīmā! 

Ekskursijas vada Impro ceļojumi gids latviešu valodā! 

  

           29.10. – 02.11.     4 dienas  Francijā          EUR 975                      
diena, maršruts   notikumi, apskates objekti 

sestdiena, 29.10.  

Rīga – Montpellier – 
Nimes – Pont du Gard – 

Nimes   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****viesnīca  Novotel 
Atria Nimes Centre Nīmā 

• 01:40 tikšanās Rīgas lidostā (iepretim airBaltic birojam) 

• 03:35 – 06:00 lidojums Rīga – Monpeljē (FlyMeAway lidojums) 

• brauciens līdz Nīmai (60 km) un iekārtošanās ****viesnīcā Novotel Atria Nimes Centre Nīmā, 

brokastis 

• Gāras tilts (Pont du Gard) – romieši uzskatīja, ka 49 m augstais tilts ir viņu būvnieku nozīmīgs 

sasniegums. 2000 gadu vecais tilts sastāv no 3 arkāžu rindām, bet tilta augšpusē ir ūdens rene, pa 

kuru ūdens no avota pie Uzes tiek novadīts līdz pat Nīmas pilsētai 

• Nīmā visi ceļi ved uz…amfiteātri, kas ir pilsētas ne tikai ievērojamākais apskates objekts, bet arī 

nozīmīgs kultūras centrs, kur tiek rīkoti koncerti un sporta sacensības. Maison Carree jeb 

“Kvadrātveida nams” – viens no labāk saglabātajiem romiešu tempļiem pasaulē. Jardin de la 

Fontaine – sena avota vietā veidotie dārzi, kas tika nosaukti senā upes dieva Nīmaja vārdā. Tos 

1740.gadā izveidoja par godu Francijas karalim XV. 2.gs būvētais Diānas templis, kas, iespējams, 

bija daļa no senās romiešu svētnīcas, kurā atradās bibliotēka. Mont Cavalier jeb “Kavaljēra kalnā” 

vēl joprojām ir saglabājies La Tour Magne – tornis, kas bija daļa no varenā pilsētas mūra 

• brīvs vakars Nīmā; vakariņas vietējā krodziņā, baudot Nīmai raksturīgos ēdienus. Cena par 

vakariņām ir 32 EUR (dzērieni nav iekļauti cenā) 

svētdiena, 30.10. 

Nimes – Orange - 

Avignon – Nimes 

 

 

 

 

 

****viesnīca  Novotel 

Atria Nimes Centre Nīmā 

• romiešu 35.g.p.k. dibinātā pilsēta tika nosaukta par godu ķeltu ūdens dievam Aurausio mūsdienās 

tiek dēvēta par Oranžu (Orange). Pilsēta lepojas ar diviem lielākajiem romiešu pieminekļiem 

Eiropā – amfiteātri un Tibēriju slavonošo Triumfa arku 

• UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļauto, varenu mūru apjozto Aviņonu (Avignon) dēvē 

par “Pāvestu pilsētu, ” kur tās vēsturiskajos kvartālos un senajās ieliņās var izbaudīt senatnīgo 

atmosfēru, viena no tādā ieliņām ir Rue des  Teinturies – šeit līdz pat 19.gs tika ražots indiennes – 

košiem rakstiem apdrukāts katūns. Aviņonas 12.gs būvētais Pont St.Benezet tilts un Palais des 

Papes ir atpazīstamākie Aviņonas simboli. Iespēja izbraukt ar tūristu vilcieniņu, lai aplūkotu 

pilsētas skaistākās vietas 

• vīna darītavas apmeklējums un Buachon vīnu degustācija 

 

 



diena, maršruts   notikumi, apskates objekti 

pirmdiena, 31.10. 

Nimes – Camargue – 

Arles – Nimes  
 

 

 

 

 

 

****viesnīca  Novotel 

Atria Nimes Centre Nīmā 

• 813 km garā Ronas upe netālu no Arlas “sadalās” Lielajā un Mazajā Ronā, izveidojot 120 000 ha 

lielu deltu ar unikālu floru un faunu, kas katrā gadalaikā atklāj sevi savādāk – melnie vērši, baltie 

Kamargas zirgi, rozā flamingo. Lai pasargātu šo unikālo teritoriju no civilizācijas pārlieku lielās  

uzbāzības, 1970.gadā tika izveidots Kamargas nacionālais parks, kas šobrīd priecē gan ar savu 

unikālo daudzveidību, gan ar sāls ieguves vietām. Izbrauciens ar džipiem Kamargas nacionālajā 

parkā (iekļauts ceļojuma cenā!) 

• šķiet, Arla skrupulozi rūpējas un sargā savu kultūrvēsturisko mantojumu, kas stāsta par tās 

senvēsturi, iedzīvotājiem un pilsētas viesiem. Līdzās tādām arhitektūras pērlēm kā romiešu teātris, 

amfiteātris, Sentrofima baznīca (Eglise St.Trophime), Notre Dame de la Major, ik uz soļa var 

sajust Vinsenta van Goga klātbūtni, kurš viesojoties šajā pilsētā, radīja vairāk kā 300 gleznas un 

zīmējumus 

otrdiena, 01.11. 

Nimes – Les Baux de 

Provence – Montpellier 

 

 

 

 

• Lebo (Les Baux de Provence) citadele rada iespaidu, ka tā ir dabiski izaugusi uz klints. Lebo slavas 

laiks ilga līdz 1632.gadam, kad tā kļuva par protestantu cietoksni un Luijs XIII pavēlēja sagraut. 

No sagruvušās pils paveras skats uz Pekles ieleju (Val d`Enfer) 

• Carrieres de Lumieres – pamestajās boksītu raktuvēs iekārtots unikāls gaismu šovs, kurā katru 

gadu piedāvā atšķirīgu ceļojumu mākslas pasaulē starp fantāziju un realitāti! 

• Monpeljē – studentu un universitātes pilsēta ir viena no līksmākajām, progresīvākajām un 

bezrūpīgākajām Dienvidfrancijas pilsētām. Monpeljē ir viena no jaunākajām reģiona pilsētām, kas 

12.gadā, kad te tika atklāta medicīnas skola. Savukārt peļņu tā guva no garšvielu tirdzniecības. Lai 

gan lielāko daļu vēsturisko celtņu tika nopostītas ticību karu laikā, arī šobrīd ir iespējams sajust 

senatnīgo noskaņu, kas bezrūpīgi savijas ar moderno 

• vakariņas Monpeljē krodziņā; ~20:30 transfers uz lidostu 

• 00:25 lidojums  Monpeljē – Rīga (FlyMeAway lidojums) 

trešdiena, 02.11. 

Rīga 

• ierašanās Rīgas lidostā 04:40 

Piemaksa par komfortu un atlaides 

piemaksa par vienvietīgu istabu viesnīcā EUR 100 

ceļazīmes cena bērniem līdz 11 g.v. (ieskaitot) EUR  920 

Ceļazīmes cenā ietilpst:  

• lidojums Rīga – Monpeljē – Rīga (ekonomiskā klase), ēdināšana nav iekļauta, lidostu nodokļi 

• bagāžas pārvadāšana (nododamā 15 kg, rokas bagāža 5 kg); tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā 

• 3 naktis divvietīgās istabās ar dušu/WC, ****viesnīcās, 4 brokastis 

• IMPRO grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

• veselības apdrošināšana ar Covid riska segumu; iesakām papildus  

noformēt arī bezmaksas Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK),  

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

Ceļazīmes cenā neietilpst:    

• personīgie izdevumi, pusdienas un vakariņas   

• ieejas maksa muzejos un apskates objektos 

• dzeramnauda vietējam šoferim un apkalpojošam personālam (~25 EUR) 

Iespējamās papildizmaksas  

 

 

Pieteikšanās ceļojumam                 Atteikšanās no ceļojuma   

avansa iemaksa EUR 250  atteikšanās datums līdz 29.08. pēc 29.08. pēc 29.09. 

otrā iemaksa līdz 29.08.   EUR 250  zaudētā summa EUR 125 EUR 275 visa summa 

pilna summa līdz 29.09. atlikusī summa      

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 

• Latvijas pilsoņa ID karte vai pase, LR nepilsoņu 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 

 

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 

 

 

vieta EUR vieta EUR 

Gāras tilta apmeklējums 6,50 Pāvesta pils un dārzi Aviņonā 14,50 

Nīmas amfiteātris 10 Pont St.Benezet tilts Aviņonā 5 

La Tour Magne  3,5 Kombinētā muzeju biļete Arlā 18 

Romas amfiteātris Oranžē  12 Van Goga muzejs 10 

Tūristu vilcieniņš Aviņonā  18 Elisija lauki Arlā 4,5 

Buachon vīnu degustācija 12 Vakariņas (neskaitot dzērienus) ~30-35 EUR 

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

