Palma de Maljorka Lieldienu brīvdienās
13.04.-17.04.2017., 5.dienas, cena - 569 EUR
Baleāru salas ir Spānijai piederošs arhipelāgs Vidusjūras rietumu daļā. Tas sastāv no četrām lielām
salām – Maljorkas, Menorkas, Ivisas, Formenteras – un vairākām mazākām. Kopā salas veido vienu no
17 Spānijas autonomajiem apgabaliem un provinci ar galvaspilsētu Palmu. Ar pasakainām dabas
ainavām, lieliskām pludmalēm, sauli 10 stundas 300 dienas gadā un gandrīz gadsimtu spodrinātu
viesmīlības industriju, Baleāru salas ir kļuvušas par vienu no iemīļotākajiem galamērķiem Eiropā.

1.diena
 Lidojums Rīga – Palma 17:40-20:25
 20:25 transfērs no lidostas uz viesnīcu
 Nakts 3* viesnīcā Hotel Alea

2.diena
 09:00 Izbraukšana no viesnīcas
 Pilnas dienas ekskursijas laikā apskatīsim divas no pašām ievērojamākajām Maljorkas vietām –
Valdemosu un Lagranju.
 Sākumā mūsu ceļš vedīs uz Valdemosas mazpilsētu, brauciena laikā apbrīnojot lieliskās panorāmas
ainavas uz kalniem, ieleju un pašu pilsētiņu augstu kalnos. Valdemosu cilvēki apdzīvoja jau no
senseniem laikiem un tā vienmēr ir bijusi iemīļota vieta salā – Frederihs Šopēns un Žorža Sanda
savulaik dzīvoja šajā mazpilsētā. Valdemosā apmeklēsim Karalisko Kartūziešu klosteri, kurš
uzbūvēts 14.gadsimtā, kā arī dosimies apskatīt māju, kur dzimusi vienīgā maljorkiešu svētā – Svētā
Katalina. Pēc tam tiks dots brīvais laiks.
 Lagranja de Esportes ir brīnišķīga 17.gadsimta muiža salas dienvidaustrumu daļā, ko ietver burvīgi
dārzi un dabiska strūklaka, ko veido netālu atrodošais avots. Uzzināsim par muižas intersanto
vēsturi un varēsim apskatīt tajā ierīkoto muzeju ar senatnīgu lauksaimniecības darbarīku kolekciju.
 Šeit redzēsim, kā tradicionālos Maljorkas pārtikas produktus gatavoja senajos laikos. Gan vīģu
maizi, gan augļu ievārījumus varēs gan nogaršot, gan arī iegādāties. (Ekskursijas ilgums ~8
stundas. Ekskursija par papildus samaksu – 70 EUR. Cenā iekļauts: transports, krieviski runājoša
gida pakalpojumi, biļete ieejai Lagranja un Karaliskajā Kartūziešu klosterī, pusdienas ar vīnu un
ūdeni)
 Nakts 3* viesnīcā Hotel Alea

3.diena
 09:00 Izbraukšana no viesnīcas.
 Pilnas dienas ekskursijas laikā vispirms ar autobusu dosimies uz Incas ciemu. Ceļš vedīs paralēli
Tramuntanas kalniem – Maljorkas kalnu ķēdei un caur vīnogulāju audzētāju ciematiem Santa
Maria, Consell un Binissalem.
 Pēc tam varēsim apbrīnot Puerto de Polensa ar tās plašo līci, ostu un pludmali. Turpinājumā pa
līkumotu ceļu brauksim augšup kalnos, līdz sasniegsim „Es Colomer”- 232 m augsto skatu punktu ,
no kura paveras plaša salas ainava. Mums būs nepieciešamas 10 minūtes, lai no šīs pārsteidzošās
klints nobrauktu lejā pie Formentoras pludmales.
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 Formentoras pludmale ir viena no pašām skaistākajām Maljorkā, kas lepojas ar senas priežu
audzes iekļautām sniegbaltām smiltīm un tirkīzkrāsas ūdeni. Šeit atrodas tikai viena celtne – 1929.
gadā atklātā 5*** viesnīca „Formentora”, kuras viesu sarakstā ir tādas slavenības kā Monako
princis un viņa sieva Greisa Kellija, Vinstons Čērčils un Čarlijs Čaplins. Ja laikapstākļi atļaus, tad no
Formentoras ar kuģīti atgriezīsimies Puerto de Polensa, kur mums tiks dots brīvs laiks.
 Ekskursijas turpinājumā ar autobusu dosimies uz Porto Kristo – nelielu zvejnieku ciematu, kura
tuvumā atrodas slavenās Pūķu alas. Šeit vispirms nobaudīsim pusdienas, bet pēc tam dosimies
apskatīt alas. Apmēram stundas laikā varēsim apbrīnot stalaktītus un stalagmītus, kas reizēm
atgādina dzīvnieku vai cilvēku ķermeņa aprises. Alu sienu krāsojums ir mainīgs un atkarīgs no
mākslīgā apgaismojuma radītajiem efektiem, ko izveidojis katalāņu inženieris Buhigas. Alu
apmeklējums noslēgsies pie Martela ezera, kas ir viens no lielākajiem pazemes ezeriem pasaulē.
Šeit varēsim sajūsmināties par īpašu gaismas efektu un dzīvās mūzikas šovu, ko mums sniegs
orķestris, kas būs izvietojies uz ezerā noenkurota kuģīša klāja.
 Pēc Pūķu alu apmeklējuma vēl aizbrauksim uz skatu laukumu “Des Falcons”, lai apbrīnotu salas
austrumu piekrasti ar tās elpu aizraujošajām klintīm un tad mums dots brīvs laiks Porto Kristo
ciematā. (Ekskursijas ilgums ~8 stundas. Ekskursija par papildus samaksu – 80 EUR. Cenā
iekļauts: transports, krieviski runājoša gida pakalpojumi, kuģīša biļete, ieejas maksa Pūķa alās un
pusdienas ar vīnu un ūdeni)
 Nakts 3* viesnīcā Hotel Alea

4.diena
 09:00 Izbraukšana no viesnīcas
 Ar autobusu vispirms brauksim uz Tramuntanas kalnu grēdu, kas stiepjas cauri visai salai no
Adrijas jūras piekrastes līdz Polensas ostai salas rietumos, un kuras vairāki rajoni nesen tika iekļauti
UNESCO pasaules mantojuma sarakstā.
 Tālāk pa līkumotu kalnu ceļu dosimies lejup uz La Kalobras piekrasti, kur paredzētas pusdienas.
Pēc neilga gājiena pa La Kalobras aizu sekos brauciens ar kuģīti uz Solleras ostu, pa ceļam
izbaudot brīnišķīgas Maljorkas rietumu piekrastes kalnu ainavas ( labos laika apstākļos). No ostas
senlaicīgs tramvajs cauri apelsīnu un citronkoku birzīm aizvedīs uz Solleras pilsētu, kur apskatīsim
pilsētas centrālo daļu ar Jūgendstila ēkām un īpašā stilā veidotu galveno baznīcu. Noslēdzošais
ekskursijas posms būs 45 minūšu brauciens ar koka vilcienu no Solleras pilsētas uz Palmu, kura
laikā varēs aplūkot mandeļkoku un senās olīvu audzes. (Ekskursijas ilgums ~9 stundas. Ekskursija
par papildus samaksu – 90 EUR. Cenā iekļauts: maksa par autobusu, vilcienu un kuģīti, krieviski
runājoša gida pakalpojumi, pusdienas ar vīnu un ūdeni)

5.diena
 12:10 Transfērs no viesnīcas uz lidostu
 Lidojums Palma – Rīga 14:30 - 19:15

Ceļojuma cenā ietilpst:
 Lidojums Rīga – Palma – Rīga (ekonomiskā klase, 6kg rokas bagāža, 15 kg nododamā bagāža)
 Transfērs
 Nakšņošana 4 naktis 3* viesnīcā Hotel Alea, ar brokastīm un vakariņām, divvietīgos numuros
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Ceļojuma cenā neietilpst:






Ekskursija Lagranja un Valdemosa (ar pusdienām) – 70 EUR
Ekskursija Formentora, Pojensa un Drakonu ala (ar pusdienām) – 80 EUR
Ekskursija uz Maljorkas salu (ar pusdienām) – 90 EUR
Personīgie izdevumi
Apdrošināšana

Ievērībai:
 Ieejas biļešu un citu papildizdevumu cenas, valūtas kurss, kā arī programmā norādītie laiki ir
orientējoši un var mainīties.
 Ceļotāji, kuri ceļo vieni un neatrodas līdzbraucējs ir pienākums piemaksāt par vienvietīgu numuru
50 EUR
 Ceļojuma cena var pieaugt mainoties LR likumdošanai “Par PVN”, lidostu nodokļiem, kā arī saistībā
ar ASV dolāra kursa un degvielas cenas sadārdzinājumu.
 Izbraukšanai no valsts ir nepieciešama derīga pase vai ID karte. Pasei vai ID kartei jābūt derīgai 3
mēnešus pēc atgriešanās no ceļojuma.

Pieteikšanās ceļojumam:
 Piesakoties ceļojumam, nepieciešama pases kopija un jānoslēdz ceļojuma līgums. Jūsu vieta tiks
rezervēta pēc 140 EUR avansa iemaksas.
 Otrā iemaksa 215 EUR jāsamaksā līdz 13.02.2017.
 Pārējā summa 214 EUR jāsamaksā līdz 13.03.2017.
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