
FRANCIJA KLASIKA 
8 dienas / 7 naktis 

Ierašanās datumi piektdienās: 19.06.2020., 31.07.2020., 28.08.2020., 18.09.2020., 16.10.2020. 

   
Parīze – (Versaļa) – (Normandija) – Luāras pilis – Burža – Liona – Dižona – Kolmāra – (Strasbūra) – 

Šampaņas Reimsa – Parīze 

 

Tūres programma 

1. diena (piektdiena) 

Atlidošana uz Parīzi. Lidostā tikšanās ar pārstāvi. Pārskata ekskursija pa pilsētu. Parfimērijas fabrikas 

Fragonard apmeklējums. Transfērs un izmitināšana viesnīcā. Brīvais laiks. Nakts Parīzes viesnīcā.  

 

2. diena (sestdiena) 

Parīze – (Versaļa) 

Brokastis viesnīcā. Brīvais laiks. Fakultatīvi tiek organizēta ekskursija pa Monmartras rajonu, kā arī slaveno 

Notre Dame de Paris (Parīzes Dievmātes katedrāli) un Latīņu kvartālu. Dienas otrajā pusē tiek fakultatīvi 

organizēta ekskursija uz Versaļu, kā arī tiek organizēts brauciens “Naksnīgā Parīze”. Nakts Parīzes viesnīcā. 

 

3. diena (svētdiena) 

Parīze – (Normandija: Onflēra – Etreta)  

Brokastis viesnīcā. Brīva diena pilsētā vai fakultatīva ekskursija uz Onflēru un Etretu – pilsētu Atlantijas 

okeāna krastā, kur slavenie impresionistu gleznotāji gleznoja savas gleznas. Vakarā fakultatīvi Mulenrūžas, 

Lido vai Paradis Latin kabarē apmeklējums (pēc izvēles). Nakts Parīzes viesnīcā. 

 

4. diena (pirmdiena) 

Luāras pilis – Burža  

Brokastis viesnīcā. Brauciens uz Luāras ieleju. Slaveno piļu apmeklējums, kas kādreiz piederējušas 

Francijas karaļiem. Luāras ielejas vīnu degustācija. Pārbrauciens uz Buržu. Pastaiga pa vēsturisko centru ar 

grupas pavadoni. Izmitināšana Buržas viesnīcā, nakts viesnīcā.  

 

5. diena (otrdiena) 

Liona – Dižona 

Brokastis viesnīcā. Pārbrauciens uz Lionu. Vecpilsētas (15. – 17. gs.) pārskata ekskursija. Vēsturiskais 

ekskurss, komentāri un apmeklējums: trabulē, gājēju ielas, apmaiņas ēkas, rozā torņa nami, Henrija IV 

mājas, Delorme galeriju fasādes, Sv. Jāņa laukums un katedrāle, Sv. Pāvila baznīca un Sv. Georga baznīca 

(fasāde), advokātu māja, ebreju iela, stacijas ēka, Tomsana nams, 16. g. liesmojošās gotikas stila fasādes, 

lauvas māja, Majes māja, Gadanas pils utt. Brīvais laiks pilsētā. Pārbrauciens uz Dižonu. Pastaiga pa pilsētu 

ar grupas pavadoni. Izmitināšana un nakts Dižonas viesnīcā.  

 

6. diena (trešdiena) 

Kolmāra – (Strasbūra) 

Brokastis viesnīcā. Pārbrauciens uz Kolmāru. Izmitināšana viesnīcā. Brīvais laiks pilsētā. Fakultatīvi tiek 

piedāvāta ekskursija uz Strasbūru (“apvienotās Eiropas galvaspilsētu”) – satriecoši skaista un lieliski 

saglabājusies senā pilsēta. Strasbūras vēsturiskais centrs atrodas uz salas, ko izveidojusi Illes upe, kas ieplūst 

Reinā. 

Strasbūras pilsētu, kas Romas laikmeta vēsturē zināma ar nosaukumu Argentoratum, romiešu kareivji 

izvēlējās savai militārajai nometnei. Viss pilsētas vēsturiskais centrs ir UNESCO Pasaules mantojuma 

objekts. Atgriešanās viesnīcā. Fakultatīvi tiek organizēta ekskursija uz Kolmāru. Nakts viesnīcā. 



7. diena (ceturtdiena) 

Šampaņas Reimsa – Parīze 

Brokastis viesnīcā. Pārbrauciens uz Reimsu. Pastaiga pa pilsētas vēsturisko centru ar grupas pavadoni. 

Reimsa – franču šampanieša vīnu un Šampaņas reģiona galvaspilsēta – pilsēta ar 2000 gadu vēsturi. 

Viduslaiku, romiešu un gotikas mākslas Reimsā ir dzīvas skaistos darbos, tādos kā Bazilika Saint-Remi vai, 

protams, Reimsas Dievmātes katedrāle. Brīvais laiks. Par papildu samaksu ir iespēja apmeklēt vienu no 

Šampaņas vīna namiem un nodegustēt vairāku veidu šampaniešus. Brauciens uz Parīzi. Izmitināšana Parīzes 

viesnīcā. Izvēles ekskursija uz Luvru dienas otrajā pusē. Nakts viesnīcā. 

 

8. diena (piektdiena) 

Brokastis viesnīcā. Transfērs uz lidostu.  

 

Iespējama arī ierašanās sestdienās: 20.06.2020., 01.08.2020., 29.08.2020., 19.09.2020., 17.10.2020. 

Sākot tūri sestdienā – programma tiek pārcelta par vienu dienu (precizējiet pie konsultantiem). 

 

Tūres cena vienam cilvēkam divvietīgā numurā – 420 EUR 
 

Cenā iekļauts: 

- dzīvošana 3* viesnīcā; 

- brokastis viesnīcās; 

- grupas transfērs Orlī vai Šarla de Gola  lidosta – 

viesnīca – lidosta (tiek nodrošināts visiem reisiem 

no 10:30 līdz 13:00 un visām izlidošanām no 

13:00 līdz 18:00); 

- transporta pakalpojumi ar komfortablu autobusu; 

- krievvalodīgs pavadonis visā tūres laikā; 

- ekskursijas ar licencētu krievvalodīgu gidu: 

Parīze, Liona; 

- pastaiga ar grupas pavadoni: Burža, Dižona, 

Reimsa. 

 

Cenā nav iekļauts: 

- lidojums Rīga – Parīze – Rīga; 

- piemaksa par vienvietīgu izmitināšanu – 270 

EUR; 

- austiņas uz visu brauciena laiku – 15 EUR 

(obligāta samaksa); 

- nodokļi viesnīcās (obligāta samaksa) – no 1 

EUR līdz 3,50 EUR cilvēkam diennaktī; 

- transfērs uz reisiem ar citu atlidošanas un 

izlidošanas laiku – piemaksa 20 EUR / cilv. vienā 

virzienā; 

- fakultatīvās ekskursijas: 

ekskursija Naksnīgā Parīze – 30 EUR; 

ekskursija uz Luvru ar gidu – 40 EUR + 17 

EUR ieejas biļete; 

ekskursija uz Versaļu – 50 EUR + 18 EUR 

ieejas biļete; 

ekskursija uz Parīzes Dievmātes katedrāli 

– 35 EUR; 

ekskursija uz Monmartru – 35 EUR; 

ekskursija uz Normandiju (Onflēra, Etreta) 

– 70 EUR; 

ekskursija uz Strasbūru – 50 EUR; 

ekskursija uz Kolmāru – 20 EUR. 

- ieejas biļetes muzejos; 

- ieejas biļetes Luāras pilīs – 11-13 EUR; 

- biļete uz kuģīti pa Sēnas upi – 13 EUR; 

- vakariņas un vakara šovs Mulenrūžas vai Lido 

kabarē (cena atkarīga no izvēlētās vakara 

programmas); 

- veselības apdrošināšana; 

- personīgie izdevumi un dzeramnauda. 

 

 

 

 

 
Saskaņā ar programmu – viesnīcas neatrodas pilsētu centrālajā daļā, bet ir pieejamas attiecībā pret centru. 

!Tūrē var piedalīties bērni no 4 gadu vecuma. 

!Izstāžu norises laikā iespējama izmitināšana piepilsētas viesnīcās. 

!Tehnisku iemeslu dēļ ekskursiju norises kārtība un maršruts var tikt mainīts. 
 

 


