
 

 

 

 

 

 

Datums Programma 

1.diena Lidojums: Rīga – Luksemburga. Transfērs uz viesnīcu un iekārtošanās. 

Neliela atpūta. Pēc tam piedāvājam iepazīties ar Luksemburgas skaistākajām vietām 

– Vecpilsētu, Lielhercogu pili utt. Pilsētas ekskursijā apskatīsim pilsētas ievērīgākās 

vietas: Vecpilsētu, ar tās centrālo laukumu „Place d’Armes”, kurš katru otro 

sestdienu piepildās ar pircējiem, lai iegādātos kaut ko sīkumtirgū. Konstitūcijas 

laukums ar 1923. gadā celto kara memoriālu un 21 m augsto granīta pieminekli, 

sauktu Gelle Gra jeb Zelta kundzi, kas veltīts Luksemburgas iedzīvotājiem, kas 

brīvprātīgi piedalījās 1. Pasaules karā. 

Valdības ēkas un Lielhercogu pils, Corniche – 

gājēju promenāde, saukta par „Eiropas 

brīnišķīgāko balkonu”, Guillaume II laukums, 

kurā atrodas pilsētas rātsnams un lielhercoga 

Viljama II statuja, kā arī Kazemāti. Pirmie 

apakšzemes tuneļi tika uzbūvēti spāņu 

valdīšanas laikos 1644. gadā. 40 gadus vēlāk 

tos paplašināja franči un austrieši. Iespaidīgo 

nocietinājumu sistēmas dēļ Luksemburga tika 

dēvēta par „Ziemeļu Gibraltāru”. Pēc 

cietokšņa nojaukšanas 1867. gadā, 17 km 

kazemātu tika atstāti labā stāvoklī un no 1933. 

gada tie ir pieejami publikai. Gan cietokšņa 

valnis, gan Vecpilsēta ir iekļauti UNESCO 

Pasaules mantojuma sarakstā.  

Nakts viesnīcā Parc Belle-vue 3* 

http://www.parcbellevue.lu/uk/index.php   

2.diena Brokastis viesnīcā. Brīvais laiks.  

Iesakām apmeklēt Ardēni – Viandenas un 

Klervo pilis. Dosimies no Luksemburgas 

pilsētas ziemeļu virzienā un cauri lauku 

apvidiem nonāksim Ardēnos – mežiem 

apaugušā, pauguriem un klintīm klātā 

Lielhercogistes daļā. Klervo pilsētā, kas 

atrodas upes krastā, apmeklēsim pili un 

apskatīsim tajā izvietoto pasaulslaveno 

fotoizstādi „ Cilvēka ģimene” (The Family of 

Man), kuru ir veidojis Luksemburgā 

dzimušais amerikāņu fotogrāfs Edvards 

Steihens. Pēc tam dosimies tālāk dienvidu 

virzienā iepazīties ar romantisko Viandenas 

pilsētu. Brīvais laiks vienā no Eiropas 

brīnišķīgākajām gotiskā un romāņu parauga 

feodālajām rezidencēm – Viandenas pilī. 

http://www.parcbellevue.lu/uk/index.php


 

Atpakaļceļā iegriezīsimies Mullerthal - ārkārtīgi skaistā novadā, kas tiek dēvēts arī 

par Luksemburgas Mazo Šveici. Pēc tam dosimies uz Vācijas – Luksemburgas dabas 

parku.  

Nakts viesnīcā.  

3.diena Brokastis viesnīcā. Brīvais laiks vai ekskursija 

uz Trīri (Vācija) un Bernarda Masāra vīna 

darītavas apmeklējums. Trīre tiek uzskatīta par 

vecāko Vācijas pilsētu - 16. gs. pirms mūsu ēras, 

to nodibinājis Trebeta – Asīrijas karaļa dēls. 

Pilsēta atrodas netālu no Vācijas un 

Luksemburgas robežas Mozeles ielejā starp 

vīnogulājiem apaudzētiem pakalniem. Trīre ir 

vissenākā kristiešu bīskapa uzturēšanās vieta uz 

Ziemeļiem no Alpiem. Pilsēta pazīstama ar 

savām labi saglabātajām romiešu un viduslaiku 

celtnēm no kurām slavenākās ir - Porta Nigra, 

Romiešu pirtis, amfiteātris u.c., kas līdz ar Sv. 

Pētera katedrāli un „Mūsu kundzes” baznīcu 

iekļautas UNESCO Pasaules mantojuma 

sarakstā. Pēc Trīras apskates dosimies uz 

Grevenmaheru – nelielu pierobežas pilsētiņu, 

kas atzīta par Luksemburgas vīndaru centru. Te 

apmeklēsim tauriņu dārzu un Bernarda Masāra 

vīna darītavu, kur notiks slaveno Mozeles vīnu degustācija.  

Nakts viesnīcā. 

4.diena Brokastis viesnīcā.  

Iesakām Jūs apmeklēt Mecu (Francija). 

Dosimies uz Mozeles ieleju un apmeklēsim 

Mecas pilsētu, kas atrodas Francijas teritorijā. 

Mecas bagātā vēsture sākusies jau tajos laikos, 

kad to apdzīvoja ķeltu ciltis. 1. gadu tūkstoša 

sākumā to iekaroja romieši. Tad tā kļuva par 

vienu no ievērojamākajām Gallijas pilsētām, 

slavena ar saviem vīniem un amfiteātri. 843.gadā tā kļuva par Lotaringijas karalistes 

galvaspilsētu. Pēc karaļa nāves daudzus gadsimtus pilsēta pārgāja gan Francijas, gan 

vācu pārvaldīšanas rokās. Tikai 16. gs vidū līdz ar Vestfāles līguma noslēgšanu tā 

iekļāvās Francijas teritorijā. Meca ir slavena ar savu arhitektūru – liela daļa no 

celtnēm būvēta no dzeltena kaļķakmens. Tā tiek saukta arī par „Zaļo pilsētu” un pēc 

parku un apstādījumu m
2
 uz vienu iedzīvotāju ierindojas 39. vietā pasaulē. Pilsētā 

apskatīsim slaveno Mecas katedrāli, kā arī citas ievērojamas vietas. Brīvais laiks. 

Lidojums: Luksemburga – Rīga. 
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