
Galamērķis Ekskursija Apraksts

Andoras ainavas

Ekskursijas apraksts: Noteikti daudzi no Jums, esot atpūtā Spānijā, izmantos iespēju apmeklēt vēl vienu valsti. It īpaši, ja runa ir par 
tik neparastu un mazu valsti kā Andora, kuras platība ir tikai 468 km2.
Braucot pa līkumainajiem ceļiem, jums būs iespēja aplūkot pasakainās ainavas, krāčainās upes, cēlās klintis un mierīgus ciematiņus, 
kuru cienījamo vecumu atklāju romāņu perioda baznīcas un viduslaiku nocietinājumi. 
Mūsu ekskursijas laikā iepazīsim šīs neparastās valsts savdabīgo arhitektūru un ikdienu, apmeklēsim dievmātes Meričelas svētnīcu ar 
lielisko spoguļzāli un atvērto kluatru. Dosimies uz skatu laukumu un vērosim elpu aizraujošo panorāmas ainavu, bet nobeigumā 
apmeklēsim šīs pundurvalsts galvaspilsētu Andoru la Velja. 
Uzmanību! Obligāti nepieciešama pase ar multivīzu un siltas drēbes, jo rīta stundās kalnos ir vēss.
Līdzi j āņem: ērti apavi, sauļošanās krēms, fotoaparāts.
Ekskursijas tips un ilgums: divas dienas, apskates ekskursija
Izbraukšana no š ādiem k ūrortiem: Koma Ruga, La Pineda, Salū, Kambrils

Kannas - Nica - Monako

Ekskursijas apraksts:  Šī neaizmirstamā divu dienu ceļojuma laikā apmeklēsim Francijas slavenākās vietas: Kannas, Nica, Monako.
Vispirms dosimies un Kannām. Šī pilsēta ir slavena kā starptautiskās elites oāze, paradīze gardēžiem un ceļotājiem. Kannas ir 
iemīlējusi miljardieri, aktieri un rakstnieki. Šeit notiek pasaulē plaši zināmais Starptautiskais kino festivāls, bet uz slavenā bulvāra 
asfalta jums būs iespēja apskatīt kino zvaigžņu plaukstu nospiedumus. Pēc šīs neaizmirstamās pilsētas apmeklējuma dosimies uz 
Senpolu de Vansu (Saint Paul de Vence). Tā atrodas aptuveni 10 km uz ziemeļrietumiem no Nicas centra, pie Varas upes, kas līdz 
1860. gadam tika uzskatīta par robežu starp Provansas reģionu un Nicas apgabalu. Šķērsojot upi, jūs pamanīsiet izmaiņas gan 
ainavās, gan atmosfērā; liekas, ka no vienas valsts nonācāt citā... Augstos kalnus, kuru nogāzēs mitinās neskaitāmi ciematiņi, 
lūkojoties uz piekrasti Nicas austrumos, aizstās Vansas reģionam raksturīgie pakalni, vīnogu dārzi un cipreses. Vislabāk šo vēsturisko 
pilsētu iespējams iepazīt dodoties pastaigā pa ielām un baudot atmosfēru, senās fasādes un nesteidzīgo dzīves ritmu. Pēc savdabīgās 
un mierīgās pilsētiņas apmeklējuma dosimies uz Nicu. Jau gadsimtiem ilgi Nica ir tūristu iecienīts galamērķis... Tā ir otra lielākā 
Francijas pilsēta Vidusjūras krastā, bet iedzīvotāju skaita ziņā tā ierindojas piektajā vietā.  Svētā Nikolaja katedrāle, pirmais un lielākais 
krievu templis ārpus valsts robežām, vēsturiskais centrs un tā šaurās ieliņas, slavenā opera un ziedu tirgus, Angļu dambis un modernās 
greznības simbols, pati prestižākā viesnīca "Negresco", klubi un neskaitāmas izklaides vietas ir šīs Zilās piekrastes pērles 
neatņemamas sastāvdaļas. Šeit mēs pavadīsim vienu nakti un izbaudīsim šīs maģiskās pilsētas burvību. Nākamajā dienā dosimies uz 
pasaulslavenu parfīmu ražotni Fragonard Parfumer. Šis vārds ir slavens visā pasaulē un, protams, dodoties uz Franciju ir obligāti 
jāiepazīst smaržu radīšanas noslēpumi. Tālāk pa gleznaino ceļu no Nicas dosimies uz Monako, baudot satriecošo piekrastes 
panorāmu. Monako pundurvalsts, kuras teritorija ir tikai 2,02 km2, būs mūsu pēdējā pieturvieta. Neskatoties uz mazo platību, Monako 
pārsteidz ar lielu skaitu pasakainu vietu. Senā Monako galvaspilsēta atrodas Sv. Antuāna zemesraga galotnē, un šeit mēs apskatīsim 
karaliskās Grimaldi dzimtas pili, Sv. Nikolaja katedrāli un daudzas citas vēsturiskas ēkas. Ceļotājus šajā neparastajā valstī piesaista arī 
parki un dārzi ar eksotiskiem augiem, unikālā Formula-1 trase, kas šķērso pilsētas ielas, un leģendārais "miljonāru" kazino.
Līdzi j āņem: comfortable shoes, sun protections, photocamera.
Ekskursijas tips un ilgums:  full day, sightseeing
Izbraukšana no š ādiem k ūrortiem : Koma Ruga, La Pineda, Salū, Kambrils
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