
 

 

 

 

 

 

 

 Grupas vadītājs Grigorijs Salnits 

Tūrisma un transporta kompānija 

 

 

 

 

 

Tālr. 27775764; 27661174 

balt-go@balt-go.lv 

 

Sagaidām pavasari Francijas 

dienvidos.  
Perpiņāna–Karkasona–Narbonna un kataru pilis.  

 
6 dienas: 2.–7.03.2023.  

Ceļazīmes cena 865 EUR  
Brauciens 10 cilvēku kompānijā. 

Dosimies satikt pavasari Francijas pašos dienvidos. Šeit, pie tirkīzzilās Vidusjūras, 

debesīs stiepjas sirmie kalni. Auglīgās ielējās tajos slēpjas ziedos grimstošie 

viduslaiku ciemi, bet kalnu galotnēs ar savu varenumu joprojām pārsteidz 

neieņemamās pilis. Redzēsim arī šarmantas pilsētas ar aizraujošu arhitektūru un 

dzīvespriecīgumu – karalisko Perpiņānu, neiedomājamo Karkasonu, kurā gandrīz 

pilnā apmērā saglabājusies viduslaiku apbūve, senatnīgo Narbonnu. Iegriezīsimies 

arī Gruiso ciemā – vienā no skaistākajām vietām visā Francijā, kur jau kopš romiešu 

laikiem no jūras iegūst sali. Baudot pavasara trakumu, neaizmirsīsim arī par rudens 

dāvanām – reģiona vīni ļoti augsti vērtējami visur pasaulē. Tas nav pārsteigums – 

katrs malks atgādinās par saules siltumu un ziedu smaržām. 
 

Cenā iekļauts:  

• lidojums Rīga–Barselona un Barselona–Rīga (bagāža 23 kg un rokas bagāža 8 kg);  

• vilciens Barselona–Perpiņāna–Barselona;  
• grupas vadītāja pakalpojumi;  

• nakšņošana naktsmītnē (pa 2 cilvēkiem istabā).  

• Ceļojums plānošana 
 

 

1. diena – ceturtdiena, 2. marts 

➢ Tikšanās lidostā Rīga pl. 8.40 iepretim 

17. iereģistrēšanās lodziņam.  

➢ Izlidošana 10.40. Lidojums Rīga–Barselona. 
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➢ Pārbrauciens ar satiksmes autobusu līdz 

Perpiņānai  (Perpignan). Iekārtošanas viesnīcā.  

Vakariņas un nakts naktsmītnē Perpiņānā (visas naktis 

vienā naktsmītnē.) 

2. diena – piektdiena, 3. marts 

➢ Perpiņāna – senatnīga pilsēta, viduslaikos bijusi 

Aragonas karalistē. Iedzīvotāji šeit joprojām izmanto 

divas valodas – franču un basku. Apskatīsim viduslaiku 

katedrāli un karaļu pili, kā arī baudīsim moderno 

mākslu (Pikaso gleznas pilsētas stacijā).  

➢ Brīvais vakars un laiks baudīt vietējo virtuvi.  

Nakts viesnīcā Perpiņānā.  

 
 

3. diena – sestdiena, 4. marts 

➢ Dienas izbraukums, ekskursijas cena 45 eiro. 

➢ Kastelnu (Castelnou) – “nocietinātais ciems” (village 

fortifie). Savulaik tur mītošie ļaudis paši parūpējušies 

par savu drošību, uzbūvējot īpašo arhitektūras 

veidojumu. Šodien šis ciems vairākkārt iekārojis 

prestižo balvu “Francijas skaistākais ciems”. 

➢ Les Orgue d'Ille sur Tête – unikāls klinšu formējums, kas 

atgādina ērģeles.  

➢ Keribusas pils (Château de Quéribus) – neieņemams 

cietoksnis pašā klints virsotnē. Tas būvēts jau 10. gs., 

kad kalpoja kā robežaizsardzības sistēmas daļa. 13. gs. 

šeit plosījās nežēlīgs karš, pils īpašnieki cīnījušies par 

savu ticību un brīvību. Pils tā arī nekad netika ieņemta, 

bet 17. gs. zaudēja savu militāro nozīmi. Pils drupas, kas 

izvietoti trijos līmeņos, atgādina par tās vētraino 

pagātni.  

➢ Nakts viesnīcā Perpiņānā.  

 

4. diena – svētdiena, 5. marts 

➢ Visu dienu veltīsim fantastiskās Karkasonas 

(Carcassonne) apskatei. Šī pilsēta – nozīmīgs politiskais 

un tirdzniecības centrs – saglabājusi gandrīz visu savu 

viduslaiku apbūvi, daļa no tās datējama pat ar 5. gs. Visa 

teritorija sadalās augšpilsētā jeb Site un nocietinātā 

lejaspilsētā – Bastīdā. Pilsēta kļuvusi par kataru 

kustības centru un tādēļ ļoti cietusi karā 13. gs., bet jau 

14. gs. kļuvusi par ļoti nozīmīgu vietu vilnas ražošanā. 

Mūsdienās pilsētas nosaukums kļuvis par terminu 

viduslaiku pilsētu aprakstam. 

➢ Nakts viesnīcā Perpiņānā. 
 

5. diena – pirmdiena, 6. marts 

Diena pie jūras. Iespēja peldēties. 

● Ar sabiedrisko transportu dosimies atpakaļ jūras 

virzienā.  

● Narbonna (Narbonne). Pilsēta pazīstama kopš Romas 

impērijas laikiem, kad tā bijusi Narbonnas Gallijas 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



provinces galvaspilsēta. Vecpilsētas arhitektūra glabā 

dažnedažādu laiku un kultūru liecības. Narbonnas 

katedrāle – pirmais gotiskās arhitektūras piemērs 

Francijas dienvidos.  

● Gruiso (Gruissan) – pasakaini ainavisks ciems jūras 

krastā. Šeit no seniem laikiem no jūras iegūts sāls, bet 

tagad tā ir populāra atpūtas vieta.  

● Nakts viesnīcā Perpiņānā.  

 

6. diena – otrdiena, 7. marts 

● Brokastis viesnīcā. Ceļš ar sabiedrisko transportu uz 

Barselonas lidostu. Pl. 14.10 lidojums Barselona–Rīga. 

 

Mājupceļš – pilns iespaidu un jauku emociju... 
 

 
 

Ceļazīmes cena 865 EUR 

Papildu vieta autobusā ….. EUR. Piemaksa par vienvietīgu numuru viesnīcā … EUR. 

 
Papildu izmaksas:  

● apdrošināšanas cena no 10 eiro, tiks precizēta (sākot ar 65 gadu vecumu, individuāla cena),  

● pilsētas nodoklis 4 eiro par nakti, jāmaksā uz vietas,  

● buss no lidostas uz Perpiņānu un atpakaļ – katrā virzienā aptuveni 25 EUR, 

● dienas ekskursija 4. martā – 45 eiro. 

● Brokastis un citas ēdienreizes 

 
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. 
 

PIESAKIETIES EKSKURSIJAI: tālr.: 27775764; 27661174, balt-go@balt-go.lv 
Pirmā avansa maksa jāveic 5 dienu laikā no 

pieteikšanās brīža 
Otrā iemaksa  

līdz 12.12.2022.  
Pilnas summas apmaksa līdz 

20.01.2023. 

50 EUR par personu 250 EUR par personu atlikusī summa 

Veicot pirmo iemaksu, jūs piekrītat klienta līguma noteikumiem: www.balt-go.lv/lv/klienta-ligums. Vienojoties ar “Balt-
Go”, iemaksu grafiks var būt citādāks. 
 

Atteikšanās no ceļojuma: 

Atteikšanās datums līdz 12.12.2022. 12.12.–20.01.2023. Atsakoties no ceļojuma pēc 

20.01.2023., tiek zaudēta visa 

iemaksātā nauda 
Zaudētā summa 50 EUR 300 EUR 

Ceļojumu līdz 5. februārim iespējams pāradresēt citam interesentam. 
  
Ja dažādu slimību, epidēmiju vai nepārvaramas dabas katastrofu gadījumā plānotais ceļojums no SIA “Balt-Go” 
neatkarīgu iemeslu dēļ nebūs iespējams, klientu iemaksātā nauda tiks pārcelta uz laiku, kad ceļojums varēs notikt, 
vai arī klients varēs doties citā SIA “Balt-Go” piedāvātā braucienā. 
 
Ceļojumam nepieciešamie dokumenti: LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2007. gada 19.  novembra, vai Latvijas 
pilsoņa ID karte, kas ir derīga līdz ceļojuma beigām. LR nepilsoņu pase, kas izdota pēc 2007. gada 19. novembra un 
ir derīga vēl 3 mēnešus pēc ceļojuma beigām. 
  
Sēdvieta autobusā tiek piešķirta pieteikšanās un avansa iemaksas (pilnas ceļojuma apmaksas) secībā. “Balt-Go” 
patur tiesības sasēdināt kopā tos ceļotājus, kuri autobusā sēž pa vienam un nevēlas piemaksāt par papildvietu 
autobusā. 
 
“Balt-Go” informē, ka brauciena laikā tiks filmēts un/vai fotografēts, attēlus var izmantot publicitātes vajadzībām. 
 
Uzmanību! Ceļojums tiks organizēts atbilstoši tiem sanitāri epidemioloģiskajiem norādījumiem, kas būs spēkā 
brauciena sākumā (atbilstoši katras valsts noteikumiem). 
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Kustīgas un lustīgas ekskursijas ar “Balt-Go”! 
 

www.balt-go.lv 

http://www.balt-go.lv/

