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PARĪZE, ŽIVERNĪ, 

LUĀRAS IELEJA un 

LUKSEMBURGA, 

ar šampanieti Reimsā un  

vīnu Ambuāzā 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11.08. – 20.08. 10 dienas EUR 745  
diena, maršruts          notikumi, apskates objekti 

ceturtdiena, 11.08. 

Rīga – Slubice 

***viesnīca Slubicē 

 06:30 izbraukšana no Rīgas autoostas  

 brauciens caur Lietuvu, Poliju 

piektdiena, 12.08. 
Slubice – Quedlinburgh 

– Aachen 

***viesnīca pie Āhenes 

 Kvedlinburga – pilsēta Saksijā – Ankaltē, kas no 10. – 12.gs bija viena no Svētās Romas 

impērijas ķeizaru rezidencēm; mūsdienās pilsēta iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma 
sarakstā, kas var lepoties ar 800 gadus vecām pildrežģu mājām un gleznainajām bruģētām 

ieliņām, romānikas baznīcām un īpašo Viduslaiku atmosfēru 

sestdiena, 13.08. 
Aachen – Reims  

 

***viesnīca Reimsā 

 lai gan Reimsa lepojas ar Šampaņas reģionā vislabāk zināmajiem grandes marques 

šampaniešiem, tomēr ceļotāju ievērību izpelnās varenā Reimsas katedrāle, kas šajā vietā jau 
atrodas kopš 401.gada. Reimsas katedrālē kronēti gandrīz visi Francijas karaļi  

 Tattinger šampanieša degustācija; Kas var būt labāks kā šampanietis Šampaņas reģionā! 

svētdiena, 14.08. 

Reims – Giverny – Paris  

 
 

 

 
 

 

***viesnīca Parīzē 

 impresionisma sirds – Živernī (Giverny): Kloda Monē, viena no impresionisma pamatlicējiem, 

māja un dārzs. Tas bijis populārs studiju objekts pašiem impresionistiem un visiem tiem, kurus 

interesē šis mākslas virziens. Mājā apskatāmas Kloda Monē mēbeles, personīgās lietas un gleznu  

kopijas 

 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 

 Parīzes apskate pēcpusdienā; bohēmiskā Monmartra vakarā 

pirmdiena, 15.08. 

Paris  
 

 

 
***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; brauciens ar kuģīti pa Sēnu 

 Parīzes muzeju apskate pēc izvēles, brīvais laiks  

otrdiena, 16.08. 
Paris – Chambord – 

Amboise – Tours 

 

 
 

***viesnīca Tūrā 

 Šambora (Chambord) – varenākā no Luāras pilīm, savā apjomā atgādina Versaļu. Franču 

renesanses laika arhitektūras šedevrs, kuru uzbūvēja saskaņā ar vērienīgo Leonardo da Vinči 

projektu – 440 istabas, desmitiem tornīšu un unikālās vītņveida kāpnes 

 nav daudz tādu Luāras ielejas piļu, kas varētu pārspēt Ambuāzu, te dzīvoja karalis Luijs XI, 

te tika audzināts karalis Fransuā I, te uzturējās desmit Katrīnas Mediči bērni. Iespējams, šeit, 
Sentibēra kapelā ir apbedīts Leonardo da Vinči 

 vīna degustācija Ambuāzā 
 

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


 

diena, maršruts          notikumi, apskates objekti 

trešdiena, 17.08. 

Tours – Vilandry – 

Chenonceaux - Reims 
 

 

***viesnīca pie Reimsas 

 Luāras ieleja (Loire valley) – Francijas dārzs jeb Valdnieku ieleja. Zaļojošā, auglīgā Luāras 

ieleja apskatei piedāvā pilis, senatnīgas pilsētas, krāšņas ainavas, lieliskus ēdienus un vīnus 

 Vilandrī (Villandry) – renesanses laika pils ar skaistiem franču stila dekoratīvajiem 

dārziem, kuri izkārtoti 3 terasēs. Īpašu ievērību piesaista virtuves dārzs  

 Šenonso(Chenonceaux) – Diānas de Puatjē un Katrīnas Mediči Dāmu pils uz tilta pār Šēras 

upi. Katrīna Mediči šeit rīkoja greznas galma pieņemšanas un masku balles 

ceturtdiena, 18.08. 
Reims – Luxemburg – 

Hannover  

***viesnīca pie Hanoveres 

 Luksemburgas Lielhercogiste ir viena no Eiropas pundurvalstīm un vienīgā Lielhercogiste 

pasaulē. Luksemburgas apskate 

 brauciens līdz Hanoverei (~460 km) 

piektdiena, 19.08. 
Hannover – Potsdam – 

Warszawa  

***viesnīca Varšavā 

 Sansusī pils parka apskate pie Potsdamas, kura kopējā platība ir 287 ha un kuru uzskata 

par vienu no skaistākajiem Eiropas pils dārziem 

 brauciens līdz Varšavai (~585 km) 

sestdiena, 20.08. 
Warszawa – Rīga 

 brauciens caur Poliju, Lietuvu 

 atgriešanās Rīgā ~ 20.00 

 

Piemaksa par komfortu un atlaides 

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās* EUR 205 

Piepamska par papildvietu autobusā* EUR 160 

ceļazīmes cena bērniem līdz 11 g.v. (ieskaitot) EUR 695 

*vietu skaits ierobežots 

Ceļazīmes cenā ietilpst  

 viena vieta tūrisma klases autobusā ceļojuma laikā; 

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

 IMPRO grupas vadītāja – gida pakalpojumi; 

 veselības apdrošināšana ar Covid 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 maksas papildus ceļojuma aprakstā minētajiem apskates objektos 

 pusdienas, vakariņas, personīgie izdevumi, sabiedriskais transports 

 dzeramnauda šoferim un apkalpojošam personālam ~30 EUR 

   

Pieteikšanās ceļojumam                                                                   Atteikšanās no ceļojuma 

avanss otrā iemaksa pilna summa  atteikšanās datums līdz 08.06. pēc 08.06. pēc 08.07. 

250 EUR līdz 08.06. 350 EUR  līdz 08.07. atlikusī summa  zaudētā summa EUR 125 300 EUR  visa summa 

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

 

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 

 

 

           Iespējamās papildizmaksas (2021. gada cenas) EUR   EUR 

Kloda Monē māja un dārzs Živernī 20   Šamboras pils 17 

Reimsas katedrāle 10    Ambuāzas pils 15 

kuģītis pa Sēnu  20      Vilandrī pils 12 

metro biļete Parīzē 1 braucienam 4  Šenonso pils 16 

Luvra   20      Sansusī pils parks 12 

Eifeļa tornis  no 28   vīna un siera degustācijas no 20   

Foundaton Louis Vuitton no 15   pusdienas un vakariņas no 20  

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

