
 
 

 

 

 

 

 

2022 

Parīzes Ziemassvētku elegance  

Elizejas laukos un  

viduslaiku balle Provensā 
 

 

 

 08.12. – 11.12. 4 dienas EUR 575 
diena, maršruts       notikumi, apskates objekti      

ceturtdiena, 08.12. 

Rīga – Parīze 

 

 

 

 

 

***viesnīcaParīzē 

• 7:50 – 9:10 lidojums Rīga – Parīze 

• 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, modernās arhitektūras paraugs – Louis Vuitton mākslas un kultūras 

centrs. Franču mode, smaržas un virtuve. Ladefānsa (La Défense) modernais 

darījumu rajons 

• brauciens ar kuģīti pa Sēnu 

piektdiena, 09.12. 

Parīze  

 

 

 

 

 

 

***viesnīca Parīzē 

• Parīzes apskate–Konsjeržerī pils, Tileriju un Luksemburgas dārzi, Garnjē Opera, 

Konkordijas laukums ar Luksoras obelisku. Francijas karaļu mītne, tagad viens no 

pazīstamākajiem mākslas muzejiem pasaulē – Luvra! 

• Ziemassvētku elegance Elizejas laukos….Ziemassvētku tirdziņš Elizejas laukos ir 

pazīstams kā lielākais un skaistākais no visiem Parīzes Ziemassvētku tirgiem.Tas 

ieņēmis savu vietu arī Tileriju dārzos, kur kļuvis daļēji jau par karnevālu 

• Parīzes muzeju apskate pēc izvēles, brīvais laiks 

• bohēmiskā Monmartra vakara apgaismojumā, arī tur sava Ziemassvētku tematika, 

ceptu kastaņu smarža un karstvīna aromāts 

sestdiena, 10.12. 

Parīze – Provins– 

Melun 

 

 

 

 

 

 

***viesnīca pie 

Melun 

• Provensa – viduslaiku pilsētiņa, iekļauta UNESCO pasaules mantojuma 

sarakstā.Provinsas mūri ir 25 m augsti un 5 km gari – patiesi viens no 

iespaidīgākajiem nocietinājumiem Francijā. Viduslaikos Šampaņas grāfi to padarīja 

slavenu ar divreiz gadā notiekošiem gadatirgiem, kas savu atblāzmu met vēl 

mūsdienās 

• Provensas viduslaiku Ziemassvētki – divu dienu svētki, kas pulcē visus tos, kuriem 

patīk senatne un Ziemassvētku tirdziņu atmosfēra – viduslaiku teatralizācija un 

mūsdienu tradīcijas. Šeit jūs varēsiet gan vērot ugunsrijējus gan  loka šāvējus, 

piedalīties antīku un ne tik... priekšmetu izsolē, laisties pa slidkalniņiem vai uzvilkt 

slidas īstā slidotavā. Un kur tad visi kārumi, karstvīns, vafeles, cepumi u.c. franču un 

viduslaiku kulinārijas brīnumi! Solītās viduslaiku dejas lietpratēju pavadībā – 

izmantojiet katru neikdienišķo piedāvājumu un sajūtiet Ziemassvētku garu! 

svētdiena, 11.12. 

Melun -  

Fontainebleau – 

Parīze - Rīga 
 

• Fontenbo pils – “Patiesās karaļu mājas, laikmetu nams”, kā Napoleons I to mīlēja 

saukt, pils bija vieta, kuru labprāt apmeklēja franču monarhi līdz pēdējam 

Napoleonam III. No viduslaiku pils tā itāļu arhitektu, skulptoru un gleznotāju rokās 

pārtapa par greznu medību pili, kas mūsdienās piedāvā ieskatu vairāku gadsimtu 

Francijas vēsturē, monarhijas spēkā, gaumē un mākslā 

• transfērs uz lidostu  

• 18:40 – 22:25 lidojums Parīze – Rīga 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/La_D%C3%A9fense_de_Paris
https://frenchmoments.eu/provins-medieval-christmas-market/provins-medieval-christmas-market-08-damien-gilbon/


Piemaksa par komfortu 

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās 145 EUR  

 

Ceļazīmes cenā ietilpst  
• lidojums Rīga – Parīze – Rīga (ekonomiskā klase); ēdināšana nav 

iekļauta; 

• nododamā bagāža 23 kg, rokas bagāža 8 kg; 

• tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā; 

• 3 naktis***viesnīcās (atbilstoši maršruta aprakstam)divvietīgās 

istabās  

ar dušu un WC; brokastis 

• IMPRO grupas vadītāja-gida pakalpojumi; 

• veselības apdrošināšana ar Covid riska segumu; iesakām noformēt 

un  

ņemtlīdzi arī bezmaksasEiropas 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; 

• pusdienas, vakariņas, personīgie izdevumi, dzeramnauda  15 EUR 

Iespējamās papildizmaksas                   EUR  

Parīze kuģītis pa Sēnu 16   
 metro biļete Parīzē 1 braucienam 1.90 
 Luvra   20   
 Eifeļa tornis  no 28  
 Foundation Louis Vuitton no 15 
Fontenblo pils apskate 13 

 

Pieteikšanās ceļojumam 
avanss otrā iemaksa  pilna summa 

EUR 250 līdz 08.10. EUR 150 līdz  08.11. atlikusī summa 

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

Atteikšanās no ceļojuma 
atteikšanās datums līdz 07.10. pēc 07.10. pēc 08.11. 

zaudētā summa EUR 125 EUR 250 visa summa 

• iemaksāto summu līdz 20.11.2022. iespējams pāradresēt citai personai, kura vēlas doties minētajā ceļojumā 

 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti                       

LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2007.gada 19.novembra, vai Latvijas pilsoņa ID karte, kas ir derīga līdz ceļojuma beigām. 

LR nepilsoņu pase, kas izdota pēc 2007.gada 19.novembra un  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 namāMerķeļa 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
http://www.vmnvd.gov.lv/lv/nvd-pakalpojumi/456-evak-karte

