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CITRONI MENTONĀ 

UN 

KARNEVĀLS NICĀ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karnevāla apmeklējuma biļetes ir iekļautas ceļojuma cenā! 

Februāris – vispasaules karnevālu mēnesis! Šajā laikā tiek svinēta simboliska pāreja no ziemas uz 

pavasari, krāšņās svinības rīkojot neilgi pirms Lielā gavēņa. Pirmo reizi Nicas karnevāls minēts jau 

1294.gadā, kad Francijas rivjēras svētkus apmeklēja Provansas grāfs. Kopš 1873.gada tā norise jau tika 

reglamentēta. Rivjēras pilsēta Mentona un tās slavenais citronu festivāls Eiropas karnevālu kartē ir 

atrodams jau kopš 1895.gada un tajā uzskatāmi parāda reģiona senās citronu audzēšanas tradīcijas 
 

      16.02. – 21.02.    6 dienas    EUR 845 
diena, maršruts     notikumi, apskates objekti 

ceturtdiena, 16.02. 

Rīga – Frankfurt – 

Nice  

 

 

 
  

*** viesnīca 

Vendome Nicā 

• 04:00 tikšanās Rīgas starptautiskajā lidostā (iepretim Air Baltic birojam) 

• 06:05 – 07:25 lidojums Rīga – Frankfurte (Lufthansa) 

• 08:25 – 09:55 lidojums Frankfurte – Nica (Lufthansa) 

• brauciens uz baroneses Beatrises Rotšildas rozā villu un dārziem – viena no iespaidīgākajām un 

ekstravagantākajām Rivjēras pilīm. Sajūtas papildina strūklaku mūzika un deviņi tematiskie dārzi. 

Iespēja izbaudīt rīta kafiju ar kūku izsmalcinātajā villas kafejnīcā 

• Nica, kuru uzskata par Cote d`Azur jeb Francijas dienvidu Zilzaļā krasta citadeli, pasaules mēroga 

biznesa un konferenču centru. Nica ir viens no lielākajiem un atpazīstamākajiem kūrortiem Vidusjūras 

piekrastē. Eņģeļu līča piecus kilometrus garā Angļu promenāde (Promenade des Anglais) ir kā radīta 

kā nelielām rīta aktivitātēm, tā lēnīgai pastaigai saulrietā. Vecpilsētas (Vieux Nice) apskate, ziedu 

tirgus (Cours), viens no vecākajiem pilsētas dārziem Jardin Albert I, pilsētas galvenais laukums un 

Massenas pils (Palais Massena) 

piektdiena, 17.02. 

Nice – Grasse – 

Cannes – Nice 
 

 

 
 

 

 

*** viesnīca 

Vendome Nicā 

• brauciens uz Senpoldevansu (St.Paul de Vence) un pastaiga pa vienu no slavenākajiem un 

visvairāk apmeklētajiem kalnu ciemiem. Ciems ir restaurēts, tomēr tā līkloču ielas un viduslaiku 

celtnes ir autentiskas. Daudzi 20. gadsimta mākslinieki gan topošie, gan atzītie ir gleznojuši skatus 

uz Senpoldevansu 

• Grāsa (Grasse) – Francijas smaržu galvaspilsēta, kuras slava aug lavandu, mimozu, jasmīnu un rožu 

laukos. Te top aromāti, kurus pasūta modes pasaules korifeji. Grāsas parfimērijas veikalā nopirkts 

smaržu flakoniņš būs lieliska dāvana mājās palicējiem 

• Kannas (Cannes) – savulaik nelielās zvejas ostas apslēpto skaistumu atklāja britu kanclers lords 

Brums, kurš šeit uzcēla villu, tā aizsākot kūrortpilsētas uzplaukumu, kas vainagojies ar starptautisko 

kinofestivālu un Zelta palmas zaru dalīšanu. Kosmopolītiskā vide, jahtu spožums papildina savdabīgo 

vecpilsētu un Kruazetas bulvāri (boulevard de la Croisette), Festivālu pili, augļu un dārzeņu tirgu 

sestdiena, 18.02. 

Nice 

 

*** viesnīca Nicā 

Vendome 

• NICAS KARNEVĀLS ir plašākais un krāšņākais pasākums Vidusjūras piekrastē. Katru gadu 

festivālam ir tematisks moto un 2023.gadā tas būs veltīts karnevāla 150. gadadienai – “Nicas karnevāls 

– pasaules dārgumu karalis”. Ziedu parāde (no pl.12:00 – 14:30) un vakara gaismu parāde 

(pl.21:00) Nicā 

•  karnevāla apmeklējuma biļete ir iekļauta ceļojuma cenā! 

 

 

 



diena, maršruts     notikumi, apskates objekti 

svētdiena, 19.02. 

Nice – Menton – 
Nice 

*** viesnīca 

Vendome Nicā 

• Francijas rivjēras pilsēta Mentona – leģenda vēsta, ka Ieva šo vietu izvēlējās pirmā citronkoka 

iestādīšanai. Zitronencorso – citrona jeb “zelta augļu” parāde, kurā piedalās citrusaugiem greznotas 

platformas; izstāde Jardin Bioves dārzā, kas Citronu festivāla laikā ir izgreznots ar citroniem un 

citronu figūrām; parādes apmeklējuma biļete ir iekļauta ceļojuma cenā! 

pirmdiena, 20.02. 

Nice – Monaco – 
Nice 

 

 
*** viesnīca 

Vendome Nicā  

• Monako (Monaco) – feniķiešu dibinātā, Grimaldi dzimtas 13.gs iekarotā un vēl joprojām pārvaldītā 

firsiste ir otrā mazākā (2,02km2), bet vienlaikus arī viena no bagātākajām valstīm pasaulē. Nepiedzīvota 

iespaidu intensitāte – jūrai atkarotās teritorijas, debesskrāpju piramīdas un dārzu eksotiskais krāšņums 

• brauciens uz apkārtnes augstāko kalnu ciematiņu Ezē (Èze), kurš kā nocietināts ciems kalnā 

virs Vidusjūras tika būvēts, lai paglābtos no saracēņu pirātiem, kuri 6. gs. siroja gar piekrasti. 

Mūsdienās gandrīz ikvienā restaurētajā, ziediem rotātā ēkā atrodas kāda mākslas galerija, amatnieku 

darbnīca vai veikals 

otrdiena, 21.02. 

Nica – Rīga 
• transfērs uz Nicas lidostu 

• 06:45 – 08:20 lidojums Nica – Frankfurte (Lufthansa) 

• 11:05 – 14:10 lidojums Frankfurte – Rīga (Lufthansa) 

 

Piemaksa par komfortu un atlaides  

 

 

Ceļazīmes cenā ietilpst:  

• lidojums Rīga – Frankfurte – Nica – Frankfurte  – Rīga (ekonomiskā  

• klase), ēdināšana nav iekļauta, lidostu nodokļi 

• bagāžas pārvadāšana (nododamā 23 kg, rokas bagāža 8 kg)  

• tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā 

• 5 naktis viesnīcā divvietīgās istabās ar dušu/WC, ***viesnīcās, 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 (~20 EUR) 

 

Iespējamās papildizmaksas* 2022 gada cenas  
 

 

Pieteikšanās ceļojumam                 Atteikšanās no ceļojuma   

avansa iemaksa EUR 250  atteikšanās datums līdz 03.12 pēc 03.12. pēc 10.01. 

otrā iemaksa līdz 03.12.   EUR 300  zaudētā summa EUR 125 EUR 300 visa summa 

pilna summa līdz 10.01. atlikusī summa      
 

 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 
 

• Latvijas pilsoņa ID karte vai pase, kas ir derīga vēl 3 mēnešus pēc ceļojuma beigām 

• LR nepilsoņu pase, kas izdota pēc 2007.gada 19. novembra un  ir derīga vēl 3 mēnešus pēc ceļojuma beigām 

• !!! Pases, kas izdotas līdz 2007.gada 19. novembrim (beztermiņa un izdotās uz 50 gadiem), nav derīgas ceļošanai! 
 

 

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 

 

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcās EUR 165 

vieta EUR 

Grimaldi pils Monako EUR 10 

Monako eksotiskie dārzi EUR 7,2 

Pilsētas apskates bānītis Monako/Nicā/Kannas no EUR 10  

Beatrises Rotšildas villa EUR 15 

Eze eksotiskie dārzi  EUR 6 

Jardines Bioves dārza izstāde EUR 10 

Pusdienas/vakariņas (bez dzērieniem) no EUR 20 

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

