
  

 

 

 

 

 

2023 

NORMANDIJA UN 

BRETAŅA 

 

 

 

 
           03.10. – 08.10.               6 dienas                  EUR 815              

diena, maršruts   notikumi, apskates objekti 

otrdiena, 03.10. 

Rīga – Paris – Rouen  

 

 

 

***viesnīca  Ruānā 

• 05:00 tikšanās Rīgas lidostā (iepretim airBaltic birojam) 

• 07:00 – 08:50 lidojums Rīga – Parīze (airBaltic lidojums) 

• Normandijas nozīmīgākā pilsēta Ruāna (Rouen) un katedrāle, Žannas d'Arkas sārta vieta. 

Ruānu, kura bijusi gan ķeltu tirdzniecības centrs, gan romiešu garnizons, gan vikingu 

kolonija, ļoti daudz gleznojis Klods Monē, īpaši slavena ir Ruānas Dievmātes katedrāles 

gleznu sērija 

trešdiena, 04.10. 

Rouen – Etret – Honfleur  

 

 

***viesnīca pie Onflēras 

• Etretas kaļķamens klintis – leģendārās baltā alabastra klintis ar Klinšu vārtiem un Adatu. 

Falaise d`Aval klintis rakstnieks Mopasāns salīdzinājis ar ziloni, kas iemērcis snuķi jūrā 

• Normandijas ostas pilsēta Onflēra (Honfleur), kuru 19. gadsimtā bija iecienījuši slaveni tā 

laika gleznotāji. Šeit ir dzimis franču jūras ainavu gleznotājs Eižens Bodēns 

ceturtdiena, 05.10. 

Honfleur – Cancale – 

St.Malo  

 

 

 

 

 

***viesnīca pie Senmalo 

• Senmišelas klosteris (Le Mont-Saint-Michel) – Rietumu pasaules brīnums Svētā Miķeļa 

kalnā uz granīta klints jūras līcī. Mūsdienās apskatāmās klostera ēkas glabā gan 

benediktīniešu klostera lūgšanas, gan politiskā cietuma noslēpumus 

• 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! Austeru baudīšana Lamanša krastā 

• Senmalo (St. Malo) – sena pirātu pilsētiņa Bretaņā ar nocietinājumu vaļņiem, katedrāli, 

vienmēr trokšņaino Šatobriāna laukumu un maziem krodziņiem. Savu vārdu Senmalo 

ieguvusi no Velsas mūka Maklū (Maclou), kurš šeit ieradās lai sludinātu kristietību 

piektdiena, 06.10. 

St.Malo – Carnac - 

Rennes 

 

 

 

 

 

 

 

***viesnīca Rennā 

• 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. Otrā pasaules kara laikā 

amerikāņu jūras kājnieki akmeņus noturēja par prettanku aizsardzības līdzekli  

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

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

• Bretaņas galvaspilsētas Renna (Rennes) teritoriju apdzīvoja gan senie galli, gan romieši, gan 

arī britoņi. Nereti pilsēta bija kā strīdus ābols un neskaitāmu cīņu vieta starp divām 

konkurējošām karalistēm – Angliju un Franciju, tomēr tās vecpilsētas kvartāls priecē ikvienu, 

neatkarīgi no valstiskās piederības 



sestdiena, 07.10. 

Rennes – Chartres – Paris  

 

 

 

 

***viesnīca Parīzē 

• 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! 

• brīvs vakars Parīzē 

svētdiena, 08.10. 

Paris – Rīga 
• īsa Parīzes apskate ar autobusu un kājām 

• ~14:30 transfērs uz lidostu 

• 18:20 – 22:05 lidojums  Parīze – Rīga 

 

Piemaksa par komfortu un atlaides 

piemaksa par vienvietīgu istabu viesnīcā EUR 200 
 

 

Ceļazīmes cenā ietilpst  

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

nododamā bagāža 23 kg, rokas bagāža 8 kg; 

• tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā;  

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

• IMPRO grupas vadītāja – gida pakalpojumi; 

• ceļojuma apdrošināšana ar Covid-19 segumu (ceļojuma atcelšanas 

risks darbojas līdz 75 gadu vecumam). Iesakām noformēt un ņemt līdzi  

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 ~25 EUR 
 

 

Iespējamās papildizmaksas* 

 

EUR 

katra degustācija Normandijā un Bretaņā no 15   

Senmišela klosteris 11  

Karnakas megalītu krāvumi 12 

Šartras katedrāle 9.50 

*tabulā minētas 2022. gada cenas 

 
 

Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 250 līdz 03.08. EUR 350 līdz 03.09. atlikusī summa 

• ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības jūsu 

rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 
 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 03.08. pēc 03.09. pēc 03.09. 

zaudētā summa EUR 125 EUR 300 visa summa 
 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti  

LR pilsoņa pase/ID karte vai nepilsoņa pase, kas ir derīga līdz 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

