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Vīns un arhitektūra - Rioha un Bilbao 
Lieldienās 

29.03. – 02.04.2018. 5 dienas, cena -  1000 EUR  

Pavasara saule, atdzesēts vīns, svaigi un sulīgi augļi, gardas tapas, tradicionālā lauku virtuve, vīna 
spa, grandioza arhitektūra, romantiski lauku ceļi, vīnogulāju lauki, kalnainie pauguri – kas var būt labāks par 
Spānijas Ziemeļu daļu – Basku zemi! 

Spānija ir ļoti dažāda, bet visur dzer vīnu… Spānija ir trešā pasaules lielākā vīna ražotājvalsts, kuras 
vīna darinātāju tradīcijas ir vairāk kā 5000 gadus senas. Riohas reģions uzskatāms par vienu no 
prestižākajiem apgabaliem pasaulē, labākie vīni te tiek radīti 500 – 700 m.v.j.l., te top izcili, ļoti aromātiski 
sarkanvīni. Riohas vīnogas te ir gandrīz reliģiskā svētuma vietā – te ne tikai līst vīna straumes, bet nu jau ir 
apgūts kā izmantot arī ogu izspiedas, radot īpašu Spa kultūru un vīna terapiju.  Rioha pārstāv spāņu senās 
tradīcijas vīna darīšanā, Būsim pašā valsts sirdī, triju upju ielejā Ebro, Duero un Tajo….  

Ne jau tikai vīns mūs vilina… Te var baudīt interesantās arhitektūras satikšanos ar modernā dizaina 
ambīcijām, te var lūkot senas cietokšņa pilsētas, skaistus ielu labirintus… Te baudīsim arī spāņu virtuvi, kas 
ir bezgalīga. Tortiljas, čoriso, serano, ceptas mencas ar ķiplokiem… Ziemeļos virtuve ir izsmalcinātāka, kur 
goda vieta ir jūras veltēm, labiem sieriem no kazas un aitas piena. To visu baudīsim kārtīgās pusdienās ar 
daudz garda vīna…  

Mācīsimies pārņemt spāņu siestas tradīcijas, dzīves baudīšanas mākslu… tāda liela „manjana”… 

 1.diena. Pāri visai Eiropai (P)  

 Lidojums Rīga – Bilbao  05.00 - 7.50 
 No lidostas taisnā ceļā dodamies uz Riohas vīna reģionu  
 Dosimies uz vīna darītavu, lai iepazītu šo jauko reģionu un sāktu baudīt gardos un slavenos Riohas 

vīnus 
 Pusdienās tiks celts galdā daudz gardu ēdienu, jo Spānijā pusdienas ir galvenā ēdienreize un te 

prot ēst! Daudz un gardi! Un atkal vīns  jāuzdzer! 
 Pēcpusdienā ļausimies mazo ciematu un pilsētu apskatei – Santo Domingo de la Calzada – ar 

viduslaiku šarmu, slavena ar savu Katedrāli un Briones vai Labastida  ar skaistām ainavām 
 Iekārtošanās 3* viesnīcā Riohas reģionā 

 2.diena. Rioha (B, P)  

 Šodien dosimies pastiprinātā Riohas reģiona izpētē, jo mūs sagaida 2 vīna darītavas – ļoti dažādas, 
lai mēs saprastu, ka te vīna kultūrai ir ļoti liela nozīme!  Tātad degustējam un salīdzinām!  

 Tradicionālas pusdienas sniegs Jums ieskatu, kādi ir vietējie ēdieni un, protams, klāt Riohas vīns! 
 Laguardia – 13.gs viduslaiku pilsēta, kur dzīve rit savu rimtu ritmu! Zem šīm akmens ielām un 

senajām mājām ir pagrabu labirinti, vai kā šeit tos sauc - bodegām, un ko tik tie nav piedzīvojuši? 
 Atgriešanās 3* viesnīcā 
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 3.diena. Logronjo (B, P) 

 Šodien izbaudīsim īsto Spāniju, jo kopā ar vietējiem dosimies uz vilcienu, lai dotos uz Logronjo 
pilsētiņu, kas izsenis ir bijusi slavena Riohas reģionā. Atrodas Ebro upes krastos un vienmēr ir bijis 
nozīmīgs Riohas vīna tirdzniecības punkts! Slavena ar to, ka te ir vienkopus vairāk kā 50 tapu bāri! 
Pusdienas šodien tapu bārā pilsētas centrā. Arī tas mums jāizbauda! 

 Brīvais laiks, lai ieskatītos kādā bodītē, pastaigātu un pabaudītu mierīgo atmosfēru! Jo šodien ir 
vienīgā diena, kad Lieldienu brīvdienās strādā veikali! Varbūt kas iekrīt acīs, jo iepirkšanās nav 
mazsvarīga spāņu dzīves sastāvdaļa! 

 Atgriešanās ar vilcienu 
 Nakts 3* viesnīcā Riohas reģionā 

 4.diena. Bilbao (B) 

 Rīta pastaiga Haro vecpilsētā, lai iespējams dotos uz Lieldienu dievkalpojumu, jo Spānijā Lieldienas 
svin ģimenes lokā un noteikti dodas uz baznīcu! 

 Pārbrauciens uz Bilbao 
 Bilbao – starp kalniem iegūlusies, bauda labumus, ko atnesusi Gugenheima muzeja slava, basku 

zemes galvenā pilsēta, nu jau pārvērtusies par modes un dizaina arhitektūras meku 
 Brīvais laiks, lai dotos uz pasaulslaveno muzeju, lai apskatītu Pikaso, Vorholu u.c., un arī muzeja 

dizains un instalācijas ir apskates vērtas. Ne par velti šī ēka definēta par labāko moderno ēku 
Spānijā. 

 Bibao ir jāpabauda lēnām, tāpēc pastaigas te tieši vietā un pēc tam jādodas pēc saviem ieskatiem 
uz restorānu, lai  izbaudītu Bilbao izsmalcināto virtuvi 

 Nakts 3* viesnīcā Bilbao 

 5.diena. Un brīvdienas galā! (B) 

 Brīvs rīts Bilbao 
 Transfērs uz lidostu.  
 Lidojums  Bilbao – Rīga  15:50 20.20 

 Ceļojuma cenā ietilpst:  

 Lidojums Rīga – Bilbao - Rīga (aviokompānija Smartlynx, ekonomiskā klase, reģistrētā bagāža 
17kg, 5 kg rokas bagāža) 

 Dzīvošana 3* viesnīcās  - divvietīgos numuros ar ērtībām, ar brokastīm 
 Brauciens ar komfortablu autobusu (ceļu nodokļi, iebraukšanas maksas pilsētās, maksas ceļi, 

degviela) 
 Vilciena biļete uz Lognojo 
 Angliski runājošs vietējais gids 3  dienas ar padziļinātām zināšanām par vīna kultūru 
 vīna degustācijas, kas minētas programmā 
 3 pusdienas ar vīnu, tradicionālos reģionu restorānos 
 Latviski runājoša grupas vadītāja pakalpojumi. 
 Ceļojuma organizācija. 
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 Ceļojuma cenā neietilpst:  

 Personīgie izdevumi 
 Muzeji Bilbao un baznīcas brīvajā laikā 
 Dzeramnauda šoferim 
 Ceļojuma apdrošināšana brauciena laikā 

 Ievērībai: 

 Ceļotāji, kuri ceļo vieni un neatrodas līdzbraucējs ir pienākums piemaksāt par vienvietīgu numuru 
120 EUR  

 Minimālais skaits grupā ir 13 personas. Ja 20 dienas pirms ceļojuma tūristu skaits grupā ir mazāks 
par minimālo, ceļojums tiek organizēts mainot cenu vai tiek atcelts. 

 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 200 EUR  avansa iemaksas. 

 Otrā iemaksa 400 EUR  jāsamaksā līdz 29.12.2017. 
 Pārējā summa 400 EUR  jāsamaksā līdz 28.02.2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


