
Ziemeļfrancīja, šefpavāra kompliments

7 dienas / visas naktis viesnīcās

Herenhauzenas dārzi - Ruāna - konditoreja «Žannas d’Arkas asaras» - Dovila - Onflēra - sidra un kalvadosa
degustācija - Kankale-austeru tirgus - Monsanmišela - Senmalo -siera fabrika Graindorgs - Amjēna - Žilā Verna māja

- Sansusī kompleks

VISAS EKSKURSIJAS IR IEKĻAUTAS CENĀ

1. diena
Izbraukšana no Rīgas. Tranzīts caur Latviju, Lietuvu un Poliju. Nakšņošana viesnīcā pie Vācijas un Polijas

robežas.

2. diena
Brokastis viesnīcā. Brauciens caur Vāciju ar pieturu burvīgajos Herenhauzenas dārzos. Herenhauzenas

dārzi ir viens no galvenajiem Hannoveres apskates objektiem. Vieta ir unikāla ar to, ka tajā parādīti visi Eiropas
XVI-XIX gs. dārza-parku mākslas stili. Nakšņošana viesnīcā Beļģijā.

3. diena
Brokastis viesnīcā. Ceļš uz Ruānu. Apskates ekskursija Normandijas galvaspilsētā. Ruānu pelnīti uzskata par

Ziemeļfrancijas pērli, turklāt tai ir bagāta pagātne: Vecais tirgus laukums kļuva par Žannas d’Arkas nāvessoda
liecinieku, un lieliski saglabājušās viduslaiku fahverka mājas šodien uzskatāmas par šī stila Eiropas paraugu. Ruāna
kalpoja par iedvesmas avotu daudziem māksliniekiem: šeit Gistavs Flobērs sarakstīja «Bovarī kundzi», Klods Monē
radīja slaveno impresionisma stilā gleznotu ainavu sēriju. Ruānā var iegādāties apbrīnojamu zili-baltu keramiku,
nogaršot vietējos ābolus un visu dienu pavadīt bezgalīgajos Normandijas mežos. Lai izjustu Ruānas garšu, mēs
apmeklēsim centrālo konditoreju ar lirisku nosaukumu «Žannas d’Arkas asaras».

Pēc Ruānas dosimies uz Dovilas kūrortpilsētu - villu un greznā dzīvesveida pilsētu, kas atrodas Ziedošajā
Lamanša piekrastē. Pilsēta, kur dzīvoja gan Francijas, gan Eiropas aristokrātija, kur lielie komersanti, banķieri,
uzņēmumu, dzelzceļu, rūpnīcu, avīžu, tvaikoņu, kazino īpašnieki būvēja savas villas, lai demonstrētu savu prestižu,
kur jūsmoja par krievu baletu un par jauno Koko Šaneles radītu apģērba stilu, kur zirgu sacīkstes nomainīja glauno
automobiļu skates un kur vēl šodien notiek viens no prestižākajiem Amerikas kinofilmu industrijas kinofestivāls.
Dovila ir sacīkšu, kazino, jahtu un greznā dzīvesveida pilsēta. Pilsēta, ko franči dēvē par «angļu Nicu» otrpus
Lamanšai.

Nākamā pietura - Lamanša piekraste, Onflēras zvejnieku ciems.  Onflēras zvejnieku ciems tika minēts jau
piecpadsmitajā gadsimtā. Pēc tam, kad tajā uzbūvēja baznīcu par godu Svētajai Jekaterinai. Baznīca iekšpusē
atgādina apgrieztā kuģa dibenu. Onflēru iecienījuši ekspresionisma gleznotāji, izcilais Klods Monē bieži apmeklēja
ciemu. Normandijas vanšu tilts, mūsdienīga arhitektūras celtne, kas savieno Normandijas rietumu un austrumu
daļu. Tieši Onflēras grīvā Sēna ietek Lamanša šaurumā. No Onflēras ostas jūrnieki devās atklāt jaunas zemes,
piemēram, Kanādu. Savukārt mēs Onflērā atklāsim sidra un kalvadosa garšu, baudīsim vakariņas pilsētas ostas daļas
restorānā. Vakariņās tiks pasniegtas mīdijas baltvīnā, ceptā raja tumšā sviesta mērcē un deserts.

Nakšņošana viesnīcā.

4. diena
Brokastis viesnīcā. Kankale - austeru zvejas pasaules galvaspilsēta. Pilsētas titulu Kankale ieguva,

pateicoties austeru piegādei karaļgalmam sešpadsmitajā gadsimtā. Tā joprojām ir klusa un mierīga zvejnieku
pilsēta: praktiski visi Kankales iedzīvotāji tā vai citādi nodarbojas ar austeru zveju, audzēšanu un tirgošanu.
Austeres tiek audzētas plašajās austeru plantācijās. Par laikiem, kad pilsētas iedzīvotājas piekrastē lasīja austeres
grozos, atgādina simboliska skulptūra pilsētas centrālajā laukumā. Pie ostas, gar piekrasti, bijušo zvejnieku mājās -
visur atrodas kafejnīcas un restorāniņi, kur atbraukušie gardēži var nobaudīt svaigas, tikko nozvejotas austeres.
Pēc pastaigas tirgū, jūs visdrīzāk nespēsiet atturēties un nopirksiet kādu dūci austeres.



Brauciens uz Monsanmišeli - Sanmišela salu dēvē par Astoto Pasaules Brīnumu. Virs sauszemes un ūdeņu
robežas paceļas apbrīnojams arhitektūras ansamblis - Sanmišela abatija.  Taču arhitektūras brīnums vien papildina
neparastu dabas parādību: Svētā Miķeļa kalns atrodas uz Normandijas un Bretaņas robežas, krastā, kur ir pasaulē
lielākā paisumu un bēgumu amplitūda (paisums notiek rikšojošu zirgu ātrumā). Tā ir viena no kristiešu pasaules
slavenākajām svētceļojumu vietām. Viduslaiku abatijas apmeklējums un pastaiga salas ieliņās.

Senmalo - korsāru pilsēta un Bretaņas cietoksnis ar leģendāro vēsturi, kas vienmēr cīnījās par savu
neatkarību, un XVI gadsimtā pat pasludināja sevi par Republiku. Tā ir labāko jūrnieku, zvejnieku, tirgotāju šūplis un
«pirātu osta». Pastaigu ekskursija senajā Senmalo: cietokšņa siena, kas norobežo visu vecpilsētu - bijušo salu, svētā
Vinsenta baznīca, zivju un kviešu tirgi, kā arī skats, kas pavēras uz līča salu fortiem. Nakšņošana viesnīcā.

5. diena
Brokastis viesnīcā. Normandijā darinātie mīkstie sieri ieguvuši slavu visā Francijā un tālu aiz tās robežām.

Ceļojot šajā reģionā, obligāti jānogaršo visas četras galvenās siera šķirnes, tostarp kamambērs - pazīstamākais, taču
nebūt ne vienīgais! Iespējams, jums vairāk garšos piesātinātais Livaro (Livarot), rūgtens «sirds» formas Neišateles
siers (Neufchatel), vai siers, kas paņēmis labāko no Livarot un Kamambēra - Pontleveks (Pont l’Eveque). Livaro
ciemā atrodas neliela rūpnīca, kur ražo visus iepriekšminētus siera veidus. Apmeklēsim ražotni un vērosim (aiz
stikla) siera darināšanas procesu reālajā laikā. Rūpnīcā atspoguļoti visi siera ražošanas posmi - no piena cisternu
pieņemšanas, kvalitātes kontroles laboratorijas darbam līdz žāvētavai ar nogatavināšanas un fasēšanas istabām.
Mūsu ekskursijas noslēdzošais posms - bezmaksas degustācija! Uz vietas par ražotāja cenām varēsiet iegādāties
sieru lielā un mazā izmērā.

Brauciens uz Amjēnas pilsētu. Amjēna - pilsēta Francijas ziemeļos, pie Sommas upes septiņām attekām.
Vēsturiskā apgabala un mūsdienīgā Pikardijas reģiona galvenā pilsēta. Viduslaikos Amjēna ietilpa Vermanduā un
Amjēnu hercogistes sastāvā. Pastaiga vēsturiskajā pilsētas centrā, kur dzīvoja Žils Verns - redzēsim māju, kur tika
sarakstīti iemīļoti piedzīvojumu romāni. Nakšņošana viesnīcā.

6. diena
Brokastis viesnīcā. Brauciens caur Vāciju ar pieturu Sansusī pils dārza kompleksā Potsdamā. Sansusī

kompleksu veido skaistā pils un brīnumains dārzs.  Pils dārza komplekss ir viena no Vācijas skaistākajām vietām, to
pelnīti dēvē par «Potsdamas Versaļu». Pastaiga parkā. Nakšņošana viesnīcā.

7. diena
Brokastis viesnīcā. Ceļš uz Rīgu. Tranzīts caur Poliju, Lietuvu un Latviju.
Ierašanās laiks Rīgā ir atkarīgs no ceļa apstākļiem, aptuvenais laiks - pusnakts.

Svarīga Informācija

Ceļojuma cena:
€ 565.00 (1 vieta autobusā)
€ 675.00 (1 vieta ar papildvietu autobusā)
€ 185.00 (piemaksa par 1-vietīgu numuru SNGL)

Ceļojuma cenā ietilpst:
- Visas izbraukuma ekskursijas (jāmaksā tikai par ieejas biļetēm);
- Brauciens ar komfortablu autobusu (TV, WC, kondicionieris), ceļu nodokļi, autostāvvietas;
- Nakšņošana viesnīcās. Nakšņošana 2-3-vietīgos numuros ar ērtībām un brokastīm (WC, duša/vanna numurā);
- Grupas vadītāja pakalpojumi;
- Grupas vadītājs runā divās valodās (LV un RU)

Papildus izmaksas:
- Medicīniska apdrošināšana nelaimes gadījumiem - 10 € (līdz 65 gadiem) / 15 € (65+);
- Pusdienas Onflerā - 22€;



- Hernhauzenas darzi - 8 €;
- Monsanmišela - 11 €;
- Žila Verna muzejs-māja - 7.50 €
- Austiņas – 10 €
- City Tax - 5€/nakts/pers.

SVARĪGI !!! 
– Dažas dienas pirms ceļojuma uz Jūsu norādīto e-pastu Jūs saņemsiet ceļojuma vaučeri ar autobusa numuru,
grupas vadītāja kontakttālruni, bāzes viesnīcas nosaukumu un citu noderīgu ceļojuma informāciju t.s. Gadījumā ja
Jums NAV e-pasta, lūdzam savlaicīgi griezties pie sava aģenta lai saņemtu vaučeri drukātā formātā. 
– Izbraukuma ekskursijās, kas tiek piedāvātas par papildus samaksu, ir iekļauts – degviela, ceļu nodokļi, stāvvietas,
gida pakalpojumi. 
– Ieejas biļetes apskates objektos ir par papildus samaksu! Ieejas biļešu un citu papildizdevumu cenas, valūtas
kurss, kā arī programmā norādītie laiki ir orientējoši un var mainīties. Valūtu iesakām mainīt Latvijā. 
– Minimālais tūristu skaits izbraukuma ekskursijās – 20 cilvēki. 
– Plānotais ierašanās laiks viesnīcās tranzīta dienās ir no plkst.20:00 līdz plkst. 23:00. Iespējamas nelielas grafika
izmaiņas, vēla ierašanās viesnīcā un atgriešanās mājās sakarā ar neparedzētiem apstākļiem, piemēram,
nelabvēlīgiem ceļu satiksmes apstākļiem. 
– Brokastu laiks tiek noteikts pēc ierašanās naktsmītnē, pēc grupas vadītāja norādījuma. Visbiežāk grupas brokastu
laiks ir no plkst. 07:00 – līdz 08:00, bet var būt gan ātrāk, gan vēlāk. 
– Ceļojuma saturā un cenās izmaiņas iespējamas LR normatīvo aktu ietvaros. 
– Ceļojuma operators ir tiesīgs mainīt ekskursiju kārtību.

Ceļojot uz ārvalstīm, savlaicīgi parūpējieties par ceļojumam nepieciešamajiem dokumentiem: 
– Derīga pase vai Personas apliecība (kur tā ir izmantojama kā ceļošanas dokuments). Iepriekš sazinieties ar
konkrētās valsts vēstniecību, lai noskaidrotu, kādam jābūt pases derīguma termiņam ieceļojot valstī. 
– Dodoties ceļojumā arī bērniem ir nepieciešama pase. Nepilngadīgiem bērniem (līdz 18 gadiem) nepieciešama arī
dzimšanas apliecība. Ja nepilngadīgais ceļo bez vecākiem, arī notariāli apstiprināta pilnvara. 
– Ieceļošanas vīza, ja vien valsts nav noteikusi bezvīzu ieceļošanas kārtību. Lūdzam savlaicīgi sazināties ar attiecīgās
ārvalsts pārstāvniecību, lai iegūtu informāciju par vīzas saņemšanas noteikumiem. 
– Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK) un/vai privātā veselības un dzīvības apdrošināšanas polise, kas
sedz arī repatriācijas izdevumus uz mītnes zemi personas nāves vai smagas saslimšanas gadījumā. 
– Nodrošinieties ar ceļošanas dokumentu, biļešu un apdrošināšanas polises kopijām, gadījumos, ja dokumentu
oriģināli ceļošanas laikā nozaudēti. 
– Atrodoties ārzemēs, īpaša uzmanība ir jāpievērš savu dokumentu, tai skaitā pases, drošībai.


