Bordo
5.aprīlis 2012 – 9.aprīlis 2012
Viena no pasaules slavenākā vīna vārdu pasaulē nes Žirondas departamenta galvaspilsēta Akvitānijā – Bordo.
Pilsēta atrodas pašos Francijas dienvidrietumos pie robežas ar Spāniju, Garonas upes plašajā grīvā, tikai 36 km attālumā no
Atlantijas okeāna.
Bordo ir devītā lielākā Francijas pilsēta ar apmēram 1 miljonu iedzīvotāju ( kopā ar piepilsētu teritoriju). Tā pazīstama, kā viena no
daudzajām vietām Francijā, kas iekļauta UNESCO pasaules vēsturiskā mantojuma objektu sarakstā, kā klasicisma arhitektūras
pērle, izejas punkts vīna baudīšanas tūrēm, Francijas lielākas universitātes pilsētiņas mājvieta.
Cenas vienai personai:
399 LVL vieta divvietīgā istabā
499 LVL vienvietīga istaba
239 LVL tikai lidojums
Campanile Bordeaux Centre – Gare Saint-Jean 2***
www.campanile.com/en/default.aspx
2*** viesnīca Campanile Bordeaux Centre – Gare Saint-Jean atrodas ērtā vietā blakus Bordo Centrālajai vilcienu stacijai, dažu
minūšu gājiena attālumā no C līnijas tramvaja pieturas, no kuras 10 min. laikā sasniedzms pilsētas centrs.
Modernajās istabās atrodams viss viesu ērtībām: satelītTV, bezmaksas WI-FI pieslēgums, telefons, gaisa kondicionēšanas sistēma,
fēns, tējkanna.
Saulainā laikā bagātīgas un svaigu produktu pārpilnas brokastis var ieturēt ne tikai iekštelpās, bet arī uz terases. Viesnīcas bārā
iespējams iebaudīt dzērienus un uzkodas līdz 23 vakarā.
Izīrēto automašīnu droši var novietot viesnīcas maksas stāvvietā.
Programma
5.aprīlis

Lidojums Rīga – Bordo 04:00 – 06:30
plkst. 06:30 transfers uz viesnīcu
07:30 Brokastis viesnīcā
Bordo pilsētas apskates ekskursija
Ekskursijas
sākums
plkst.
09:00
no
viesnīcas
Ekskursija ( ~ 3-4 stundas) kājām krieviski runājoša gida pavadībā
Ekskursijas laikā apskatīsim ievērojamāko Bordo pilsētas centra daļu, kas
pateicoties 18. gs. radītajam klasicisma stila ansamblim, kas tika atjaunots
gadu tūkstošu mijā, ir iekļauts UNESCO pasaules vēsturiskā mantojuma
sarakstā.
Pēc ekskursijas tiks dots brīvs laiks, kam sekos transfērs uz viesnīcu
Cena: 25,- LVL - pērkot ceļojumu līdz 31.12, ekskursiju saņemsiet bez
maksas!
Cenā iekļauts: transports un krieviski runājoša gida pakalpojumi

6.aprīlis

Medokas vīna tūre
plkst. 09:00 izbraukšana no viesnīcas
Ekskursija ( ~ 8 stundas) ar autobusu krieviski runājoša gida pavadībā
Visslavenākais Žirondas reģiona vīna darināšanas reģions izvietojies
Žirondas upes kreisajā krastā. Tieši ar Medokas vīniem 1855. gadā sākās
impēriskā vīnu klasifikācija, kas ir spēkā līdz mūsdienām. Vīnogulāji tiek
audzēti šaurā zemes strēmelē gar Medokas pussalu. Šajā reģionā tiek ražots
pārsvarā tikai sarkanvīns. Nevienam baltvīnam nav atļauts nest Medokas
vārdu.
Ekskursija ietvers Château Lascombes apmeklējumu un vīna degustāciju.
Apmeklēsim arī Nadala mucu ražotni un Medokas fortu, kas ietilpa
Francijas 17. gs. maršala un slavenākā militārā inženiera Vobēna izveidotajā
fortifikācijas sistēmā un 2008. gadā tika pievienota UNESCO vēsturiskā
mantojuma objektu sarakstam.
Cena: 69,- LVL
Cenā iekļauts: transports, krieviski runājoša gida pakalpojumi, degustācija
un pusdienas

7.aprīlis

St. Emiljona un Beržeraka
plkst. 09:00 izbraukšana no viesnīcas
Ekskursija ( ~ 10 stundas) ar autobusu krieviski runājoša gida pavadībā
Vispirms dosimies uz Sent – Emiljonu – nelielu pilsētiņu vīna dārzu vidū.

Tā iekļauta UNESCO pasaules vēsturiskā mantojuma objektu sarakstā un ir
ievērības cienīga ne tikai ar savām viduslaiku elpas apdvestajām ieliņām un
majestātisko pili, kas uzcelta pakalnā, bet arī ar stāstu par mūku –
vientuļnieku Emiljonu, kurš te apmetās 8 gs. un kura vārdā nosaukta pilsēta
un viņa sekotājiem, kuri uzsāka vīna komerciālo ražošanu.
Gida pavadībā izpētīsim, kas atrodas zem pilsētas.
Pēc pusdienām ar kuģīti pa Dordoņas upi dosimies uz Beržerakas pilsētu.
Šeit tiek ražoti vieni no labākajiem reģiona vīniem. To iegādei un pilsētas
apskatei tiks dots brīvs laiks.
Cena: 79,- LVL
Cenā iekļauts: transports, krieviski runājoša gida pakalpojumi, ieejas maksa
St. Emiljonas pazemes ejās, brauciens ar kuģīti un pusdienas
8.aprīlis

Vīna dārzi un pilis
plkst. 09:00 izbraukšana no viesnīcas
Ekskursija ( ~ 10 stundas) ar autobusu krieviski runājoša gida pavadībā
Izbraukšana uz Prešakas ( Prechac) ciematu, kur gida pavadībā apskatīsim
Karalisko Kazenovas ( Cazeneuve) pili. Pils būvēta 13.-17. gs. un vairākus
gadsimtus bija Navarras karaļu, tajā skaitā Henrija IV un karalienes
Margotas mājvieta. Tā ir pilnībā atjaunota, ieskaitot karaliskos
apartamentus, vīna pagrabus, cietumus, ceptuvi, un seno cilvēku izmantotās
alas... Visu augšminēto apjož plašs parks. Pēc pusdienām, kurās tiks
piedāvāti reģionam raksturīgie produkti, dosimies uz Soternas vīna dārziem.
Seršjē Komarkas ( Cherchye Commarque ) pils vīna pagrabos mums
pastāstīs par vietējā vīna ražošanas procesu un piedāvās to nobaudīt.
Cena: 69,- LVL
Cenā iekļauts: transports, krieviski runājoša gida pakalpojumi, ieejas maksa
Karaliskajā pilī, pusdienas un vīna degustācija

9.aprīlis

Arkašonas apmeklējums
plkst. 07:30 izbraukšana no viesnīcas
Ekskursija ( ~ 8 stundas) ar autobusu krieviski runājoša gida pavadībā
Mūsu ceļš vedīs uz šajā reģionā populāro pilsētu Arkašonu. Tā atrodas
Atlantijas okeāna krastā un tās pludmales ir ļoti iemīļotas. Atrodoties
Eiropas lielākā Vidusjūras priežu meža ielenkumā, šī vieta ir iecienīts
veselības uzlabošanas maršruts. Apskatīsim arī Pilāta kāpu, kas ir Eiropas
lielākā smilšu kāpa.
Cena: 59,- LVL
Cenā iekļauts: transports, krieviski runājoša gida pakalpojumi un pusdienas
Plkst. 16:00 transfers no viesnīcas uz lidostu
Lidojums Bordo – Rīga 18:30 – 23:00

Cenā iekļauts:
• lidojums Rīga-Bordo-Rīga
• 4 naktis viesnīcā Campanile Bordeaux Centre – Gare Saint-Jean 2***
• brokastis
• transfērs lidosta-viesnīca-lidosta
• ēdināšana lidojuma laikā, bagāža 20 kg
Par papildus samaksu:
• ekskursijas
• apdrošināšana

