Starp mežģīnēm, audējiem un audekliem, gobelēniem, diegiem un
dzijām, mākslu, Parīzi, austerēm un sidru - ceļojums Francijā,
ceļojums Francijas lietišķās mākslas pasaulē!

CEĻOJUMA DATUMI:

25.04.-07.05.2019.
CEĻOJUMA CENA:

1690 EIRO

CEĻOJUMA CENĀ
IETILPST:
- avio biļete Rīga – Bordo 25.04.2019. /
Cīrihe – Rīga 07.05.2019.
(aviokompānija airBaltic, 20 kg bagāža
iekļauta);
- transporta pakalpojumi visa ceļojuma
laikā;
- dzīvošana viesnīcās (2*-3*) un viesu
namos (viena vieta divvietīgā numurā)
ar brokastīm;
- pusdienas 26.04. - 01.05., 03.05. 06.05. un vakariņas 25.04., 30.04.,
06.05.2019.;
- grupas vadītāja pakalpojumi latviešu,
angļu, franču valodā un franču valodā
runājošie vietējie gidi;
- tulka pakalpojumi no franču un angļu
valodas;
- ieejas biļete izstādē;
- ieejas biļetes programmā minētajos
apskates objektos, degustācijas.

CEĻOJUMA CENĀ
NEIETILPST:
- pusdienas, vakariņas dienās, kad
tas nav atzīmēts "Cenā ietilpst";
- personīgie izdevumi, kā arī
suvenīri un produkcija, ko
iespējams iegādāties;
- dzeramnaudas;
- meistarklase 29.04.2019.;
- veselības apdrošināšana.

APMAKSAS NOTEIKUMI:
- avansa iemaksa 3 dienu laikā
pēc rezervācijas veikšanas 80
eiro apmērā;
- atlikusī apmaksas summa un
naudas atgriešana ceļojuma
atcelšanas gadījumā - pēc
individuāli sastādīta plāna un
vienošanās!

13 DIENAS
12 NAKTIS
2 LIDOJUMI
2000 KILOMETRI
11 VIESNĪCAS
10 PUSDIENAS
3 VAKARIŅAS
13 MUZEJI
1 IZSTĀDE
2 MEISTARKLASES
1 AUSTERU AUDZĒTAVA
1 SIDRA DARĪTAVA

PIETEIKŠANĀS
CEĻOJUMAM
Rakstiet uz e-pastu:
info@baltictravelstudio.lv
liga@baltictravelstudio.lv
Zvaniet pa tālruni:
+37126450945
Sazinieties ar mums:
WhatsApp, Facebook Messenger,
Viber vai Skype
Mājas lapa:
www.baltictravelstudio.lv

CEĻOJUMA PROGRAMMA
25.04.2019. - 07.05.2019
Ceļojuma pavadonis - grupas vadītājs:
Dita Ābola – tulkotāja un kultūras projektu vadītāja, kuras interese par Franciju un tās kultūru
aizsākusies jau pamatskolā, pēc kuras uzsāktas mācības Franču licejā, un kopš tā laika iemiesojas
visdažādākajās izpausmēs. Vairāk nekā divus gadus pavadījusi, strādājot par tulkošanas projektu
vadītāju Parīzē, un šajā laikā pamatīgāk iepazinusi ne tikai franču valodu un francūžu raksturiezīmes,
bet arī Francijas mākslu un kultūru, Parīzes muzejus un parkus.

Bon voyage!

1. DIENA 25.04.2019. Rīga - Bordo - Šolē
Pulcēšanās Rīgas lidostā plkst. 06.00, lai plkst. 08.00 dotos uz Bordo. Ielidošana Bordo plkst. 10.00. Lidostā sagaidīs
autobuss, kas mūs nogādās Šolē. Ceļā pavadīsim aptuveni 4 stundas. Pēc ierašanās Šolē iekārtosimies viesnīcā, atpūtīsimies
pēc ceļa un vakarpusē kopā dosimies uz vakariņām franču krodziņā. Nakts viesnīcā Šolē.
2. DIENA 26.04.2019. Šolē - Nante
Pēc brokastīm dosimies uz Šolē Tekstila un modes muzeju (Musée du Textile et de la Mode), kurš iekārtots senā audeklu
balinātavā un kurā angliski runājoša gida pavadība iepazīsimies ar muzeja pamatekspozīcijā iekļauto reģiona
tekstilindustrijas vēstures pārskatu, īstermiņa izstādi „Faux-semblants”, kā arī redzēsim aušanas paraugdemonstrējumus uz
senajām iekārtām. Šajā muzejā joprojām arī ikdienā tiek austs slavenais Šolē sarkanais mutautiņš. Pēc muzeja apmeklējuma
baudīsim glāzi vietējā sidra. Pēc kopīgām pusdienām - pēcpusdienā dosimies uz starptautisko „diegu un dziju mākslas” jeb
izšuvumu un adījumu izstādi „Pour l’Amour du Fil” Nantē. Izstādē, kura notiks jau 11. reizi un kuras tēma 2019. gadā ir
„Rietumu mistērijas”, būs skatāmas vairāk nekā 20 dažādas izstādes, vairāk nekā 800 dažādi tradicionāli un laikmetīgi
tekstila darbi, izvietoti aptuveni 120 dažādi stendi, kuru pārstāvji ir no visas Eiropas, Japānas, Austrālijas un ASV un
pieejamas ap 100 dažādām meistarklasēm un nodarbībām (tām pieteikties būs iespējams no 2019. gada februāra), izstādē
viesosies arī ap 30 īpašie viesi un dizaineri. Nakts viesnīcā Nantē.
3. DIENA 27.04.2019. Nante - Kentēna
Pēc brokastīm rīta pusē gida pavadībā apskatīsim Mākslu, amatu un tirdzniecības muzeju (Musée des arts, métiers et
commerces) Senžilderuā pilsētā, kurā var iepazīties ar Bretaņas reģiona tērpiem un dažādajiem mežģīņu veidiem, senajiem
amatiem un tirdzniecības virzieniem. Pusdienas. Pēcpusdienā dosimies pa „Lina ceļu” (Route du Lin), ar kuru iepazīstina divi
muzeji „Audeklu nams” (Maison des toiles) un „Aušanas muzejdarbnīca” (Atelier du tissage). Muzeji papildina viens otru, lai
pilnīgāk iepazīstu audumu ražošanu Bretaņas vidusdaļā – pirmajā no muzejiem plašāk apskatīts laika posms no 17. gs. vidus
līdz 19. gs. vidum, kura laikā bija Bretaņas audeklu uzplaukums, savukārt, otrais muzejs vairāk orientējas uz prasmju
saglabāšanu mūsdienās, sākot no 19. gs. beigām. Muzeju apmeklējumā iekļauta ekskursija ar gidu angļu valodā un
profesionālas audējas paraugdemonstrējumiem. Nakts viesnīcā Kentēnā.
4. DIENA 28.04.2019. Kentēna - Granvila
Brokastis viesnīcā. Dienas pirmajā pusē apmeklēsim Kentēnas „Lina fabriku-darbnīcu” (La Fabrique - Atelier du lin), kurā
papildus ekskursijai ar gidu angļu valodā būs iekļauta arī seno darbarīku demonstrēšana un linsēklu pagaršošana. Pusdienas.
Pēcpusdienā dosimies uz Granvilu, kur apmeklēsim slavenā modes mākslinieka Kristiāna Diora muzeju (Musée Christian
Dior). Mākslinieka bērnības mājā, 19. gs. villā „Les Rhumbs” iekārtotajā muzejā var iepazīties ar bagātīgu modes kolekciju, pie
mājas arī skatāms mākslinieka mātes Madlēnas iekārotais angļu stila dārzs, kurā esošās rozes iedvesmojušas viņa radītos
tērpus un parfīmus. Nakts viesnīcā Granvilā.
5. DIENA 29.04.2019. Granvila - Baijē
Pēc brokastīm apmeklēsim Barona Žerāra mākslas un vēstures muzeju (Musée d'Art et d'Histoire Baron Gérard jeb MAHB), kas
atrodas XI-XVI gadsimta bīskapa pilī un aicina ceļojumā pa Eiropas mākslas, arheoloģijas un modernās mākslas vēsturi – tajā
skatāmi arheoloģiski un etnogrāfiski artefakti, gleznas, skulptūras, gravējumi, zīmējumi, porcelāna figūras un Baijē mežģīņu
darinājumi. Līdzās esošajā galerijā apskatīsim 70 metrus garo Baijē gobelēnu (Tapisserie Bayeux), kurā atainots periods
11. gadsimtā, kad Viljams I Iekarotājs pārņem savā valdīšanā Anglijas troni. Pēc pusdienām par papildus samaksu būs iespēja
piedalīties divas stundas ilgā izšūšanas meistardarbnīcā (26 eiro / par personu) pie meistares Šantālas Džeimsas (Chantal
James) viņas darbnīcā Bayeux Broderie. Meistare izmanto tieši to dūriena tehniku, kādā izšūts Baijē gobelēns. Lai piedalītos
meistardarbnīcā, iepriekš jāpasūta kāds no izšūšanas komplektiem, kas apskatāmi https://www.bayeux-broderie.com/gb/18small-kits (no 18 eiro komplekts / par personu). Dalība meistardarbnīcā jāpiesaka iepriekš – vietu skaits ierobežots. Tiem, kas
nepiedalās meistardarbnīcā, pēcpusdienā iespēja apskatīt Baijē pilsētu – Notrdamas katedrāli, Normandijas kaujas muzeju,
dārzus, britu karavīru memoriālu u. c.), paviesoties mežģīņu krātuvē (Conservatoire de la dentelle), kurā var apskatīt, kā strādā
mežģīņu darinātājas, kā arī iegādāties mežģīņu suvenīrus. Nakts viesnīcā Baijē.
6. DIENA 30.04.2019. Baijē - Kāna
Brokastis. Dienas pirmajā pusē pārbrauciens uz Kurselu, iespēja apmeklēt Normandijas pludmales, Kurselas muzeju vai 2.
Pasaules karā, Normandijas kaujā kritušo piemiņas centru Džūno pludmalē. Pēc pusdienām, kad sagaidīts bēgums, dosimies
uz austeru audzētavu La Calvadosienne, kur ekskursijā ar gidu iepazīsim austeru audzēšanas noslēpumus un arī tās
degustēsim. Bet ar to vēl nebeidzas dienas piedāvājums jūsu garšas kārpiņām, jo tālāk dosimies uz sidra un kalvadosa
darītavu Ferme de Billy, ar kuru arī iepazīsimies gida pavadībā un kurā ražotos dzērienus varēs gan degustēt, gan iegādāties.
Ieturēsim kopīgas vakariņas ierodoties Kānā. Nakts viesnīcā Kānā.

7. DIENA 01.05.2019. Kāna - Parīze
Brokastis viesnīcā. Arī Francijā 1. maijs ir Valsts brīvdiena, bet šo brīvo dienu izmantosim, lai iepazītos ar Kānai raksturīgajām
daudzkrāsu mežģīnēm, apskatītu asociācijas „Dentelles et blondes” kolekciju, kā arī trīs stundu garā meistardarbnīcā apgūtu
mežģīņu veidošanas pamatus. Pēc pusdienām Kānā dosimies uz Parīzi, vakarā atpūta viesnīcā vai brīvais laiks Parīzes ielās.
Vakarā Parīze parādās kā pavisam cita pilsēta: izgaismoti laukumi un ielas, īpaša ēku, arku, baznīcu, tiltu un krastmalu
izgaismošana – tas viss pilsētai piešķir īpašu šarmu un pievilcību, radot romantisku atmosfēru. Ar tumsas iestāšanos pilsēta
kļūst vēl noslēpumaināka. Nakts viesnīcā Parīzē.
8. DIENA 02.05.2019. Parīze
Brokastis. Pēc izvēles varat pavadīt dienu Parīzes ielās, kafejnīcās, veikaliņos vai muzejos, vai arī doties ekskursijā kopā ar
grupas pavadošo gidu pa Parīzes centru, apskatot Sēnas tiltus, puķu tirdziņu, Notrdamas katedrāli, Senšapelas katedrāli,
Pompidū centru, senā pārtikas tirgus rajonu Lezalles, Konkordijas laukumu Triumfa arku, galveno pilsētas avēniju Elizejas
laukus, Tilerī dārzus un Eifeļtorni. Pēc izvēles var doties arī tuvāk iepazīties ar kādu no daudzajiem Parīzes muzejiem,
neskaitāmajiem parkiem vai kvartāliem (piemēram, Monmartru), vai apskatīt kādu no Parīzes operām (grezno Garnjē vai
moderno Bastīlijas operu). Nakts viesnīcā Parīzē.
9. DIENA 03.05.2019. Parīze - Frenojlegrāna
Pēc nesteidzīgām brokastīm dosimies uz Frenojlegrānu, kurā viesosimies
Tekstila muzejā (Maison du Textile Fresnoy-le-Grand), kas iekārtots senā tekstila ražotnē, un kurā tagad var ne tikai iepazīt
dažādas iekārtas un apskatīt darbnīcu žakarda auduma aušanai nepieciešamo 28 amatu meistariem, kā arī apskatīt audēja
mājas interjera rekonstrukciju no 30. gadiem un uzzināt par mūsdienās jau aizmirstu amatu meistariem. Pusdienas un brīvs
vakars Frenojlegrānā. Nakts viesnīcā.
10. DIENA 04.05.2019. Frenojlegrāna - Muzona
Pēc brokastīm šo rītu sāksim aktīvi – ar pastaigu audiogida pavadībā pa gleznotāja Anrī Matisa pēdām, no mājas (La Maison
Matisse), kurā viņš pavadījis pirmos divdesmit savas dzīves gadus, pa Boēnas pilsētas takām, kuras viņš minis. Mākslinieka
bērnības mājā tagad iekārtota kafejnīciņa, suvenīru veikals, kā arī apskatāmas vairākas īslaicīgas izstādes. Mums būs iespēja
iepazīties arī ar īpašu kolekciju, ko veido zīmējumi un skices, kuri bijuši dažādu audumu rakstu pamatā. Pusdienas. Dodoties
tālāk, ceļā uz Muzonu, viesosimies Kodrī mežģīņu un izšuvumu muzejā (Musée de dentelles et broderies de Caudry), kas
iekārtots 19. gs. mežģīņu rūpnīcā. Kodrī muzejs īpašs ne tikai ar īpaši smalkajām, augstajā modē izmantojām reģiona
mežģīnēm, bet ar rūpnieciski ražoto „Leavers” mežģīņu gatavošanas iekārtu, kuras demonstrējumus arī redzēsim. Pēc muzeja
apmeklējuma dosimies uz Muzonu. Nakts viesnīcā.
11. DIENA 05.05.2019. Muzona - Valešatjona
Pēc brokastīm apmeklēsim Muzonas vilnas filca muzejs (Musée du feutre) ir unikāls visā Francijā un piedāvā iepazīšanos gida
pavadībā ar šī senā tekstila darināšanas veida paņēmieniem un piedalīties darbnīcā, kā arī apskatīt mūsdienu amatnieku un
mākslinieku darbus šajā tehnikā. Muzejs iekārtots senā benediktīniešu ordeņa fermā, kuras vienu sienu klāj augu siena uz filca
pamatnes, un pie kuras iekārtots krāsojošo augu dārzs. Pusdienas. Valešatijonas tekstila piemiņas muzejs (Le Musée
Mémoires du Textile de Val-et-Châtillon) iepazīsimies ar daudzām iekārtām, kuras tiek izmantotas dažādos ražošanas posmos,
lai no kokvilnas kodaļas iegūtu audumu. Nakst viesnīcā Valešatijonā.
12. DIENA 06.05.2019. Valešatjona - Veserlinga
Pēc brokastīm šo dienu pavadīsim plašajā un aizraujošajā Veserlingas parkā (Parc de Wesserling). Te izveidoti dažādi dārzi
(regulārais franču dārzs, Vidusjūras terases, angļu dārzs, sakņu dārzs u. c.), 19. gs. rūpnīcā iekārtots arī tekstila muzejs, ko
apskatīsim angliski runājoša gida pavadībā, tāpat iepazīsimies arī ar rūpniecisko mantojumu ekskursijā gida pavadībā. Tepat
ieturēsim arī pusdienu maltīti. Brīvajā laikā varēsiet brīvi iepazīties ar parkiem, teritorijā esošajām amatnieku darbnīcām un
veikaliņiem. Vaserlingā tiksimies uz kopīgām vakariņām. Nakts viesnīcā.
13. DIENA 07.05.2019. Veserlinga - Cīrihe - Rīga
Jau agri no rīta dosimies uz Cīrihi, kur plkst. 10.00 kāpsim lidmašīnā, lai dotos uz Rīgu. Ierašanās Rīgā – 13:30.
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+37126450945
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Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai ceļojuma cenā ir pieļaujami Latvijas Republikas normatīvo aktu ietvaros nodokļu un nodevu izmaiņu
gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja.
Ceļojumam nepieciešamie dokumenti! Latvijas Republikas pilsoņa pase, kas izdota pēc 2002. gada 1. jūlija un ir derīga līdz ceļojuma beigām vai Latvijas pilsoņa ID karte,
kas ir derīga līdz ceļojuma beigām, vai Latvijas Republikas nepilsoņu pase, kas ir derīga vēl 3 mēnešus pēc ceļojuma beigām.

