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Ziemeļspānijas klasika 

 21.10. – 28.10. 8 dienas, cena -  1050 EUR  

Saule, atdzesēts vīns, svaigi un sulīgi augļi, gardas tapas, tradicionālā lauku virtuve, grandioza 
arhitektūra, romantiski lauku ceļi, vīnogulāju lauki, kalnainie pauguri – kas var būt labāks par Spānijas 
Ziemeļu daļu – Kastīliju ar Leonu?  

Spānijas senās pilsētas – ir tik bagātas, ka katrai ir jāvelta pienācīgs laiks, lai tās iepazītu! To arī 
darīsim, lēnām un bez steigas! 7 naktis vienā viesnīcā Madrides centrā, bez čemodānu pārkravāšanas, tuvu 
mākslai un kultūrai… 

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. Vīna darīšana Ribeira del Duero reģionā iesākta jau 
viduslaikos un jau 13.gs. vīna ražošana te bija neatņemama kultūras un ekonomikas sastāvdaļa, ko sen 
senos laikos iesāka mūki… Tagad šo vīnu bieži dēvē par „pudelēs iepildīto leģendu.  Ribeira del Duero iet pa 
moderno ceļu, tā teikt, jau izcīnījusi Spānijas vīna revolūciju. 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, savukārt Spānijas viducī pie Madrides 
jaušama vairāk tipiska zemnieku virtuve – cepeši, sautējumi, te ēd daudz jēru, kazu un sivēnu gaļu, ko 
gatavo malkas krāsnīs. Un kā gan bez tapām?! Mācīsimies pārņemt spāņu siestas tradīcijas, dzīves 
baudīšanas mākslu… tāda liela „manjana”… 

 1.diena. Rīga – Madride  

 Lidojums Rīga – Madride 
 Transfērs uz 3* viesnīcu Madrides centrā 
 Pēdējo gadu laikā Madride ir krietni mainījusies, kļūstot par aizvien pievilcīgāku vietu tūristiem. 

Prado, Reina Sofia un Thyssen-Bornemisza muzeji ir paplašinājuši savu piedāvājumu, pilsētas 
centrs ik nedēļas papildina savu modes veikalu, deli, kafejnīcu un bāru piedāvājumu. Madride ir 
ideāla pilsēta, kur pavadīt kulturāli piesātinātu nedēļas nogali vai garākas brīvdienas, izbaudot arī 
gardus ēdienus un dzīvīgu nakts atmosfēru 

 2.diena. Madride     

 Spānijas ekonomikas un kultūras centrs, viesmīlīga, bet ļoti rosīga pilsēta, kurā rosība rit visu cauru 
diennakti 

 Pilsētas apskates ekskursija – vēstures stunda, kuras laikā uzzināsim daudz jauna un interesenta!  
 Pusdienot iesakām – doties uz jauko tirgu pilsētas centrā, kur daudz un gardās tapas vilināt vilina 

uz to notiesāšanu! Nudien gardi!  
 Pēcpusdienā brīvais laiks – lai var izbaudīt Madrides rosīgās ielas – iepirkšanās ielu Gran Via  
 Vakari ir īpaši, jo sākas darbadienas beigas un var doties uz „tapām”. Tapu bāri šai reģionā atzīti 

jau sen senos laikos, jo Spānijas karalis Alfonso X lietojot tapas, ir izveseļojies ... Un šodien tās ir 
katra Madridieša ikdiena – mazliet iestiprināties pirms vakariņām ... 

 Nakts 3* viesnīcā Madridē 
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 3.diena. Segovija un Eskorjal  

 Eskorjals pilnais nosaukums — Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, ir bijusī Spānijas karaļa 
rezidence. Eskorjala ansamblī tika izvietots klosteris, karaļa pils, muzejs, skola un daudzas citas 
ēkas. 

 Eskorjals tika uzcelts no 1563. līdz 1584. gadam karaļa Felipes II valdīšanas laikā. Tā būvei tika 
pieaicināts arhitekts Huans Bautista de Toledo, kas pirms tam bija līdzdarbojies Svētā Pētera 
bazilikas celtniecībā. UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. 

 Segovija – UNESCO pasaules kultūras mantojuma pērle, kura lepojas ar 2000 gadus senu romiešu 
akveduktu, kas vislabāk saglabājusies visā pasaulē, Alkazara pils un burvīgā Katedrāle, un senie 
ielu kvartāli. Pilsēta ir ļoti sena un veidojusies arābu un kristiešu ietekmē, bet ar omulīgu auru un 
jaukiem cilvēkiem. Ekskursija ar vietējo gidu 

 Atgriešanās  Madridē 

 4.diena. Toledo  

 Toledo ir gleznaina viduslaiku pilsēta ar šaurām, bruģētām ieliņām, masīvām kāpnēm, 
majestātiskām pilīm un baznīcām. Ielūkojieties senatnīgajā Kristus ielejas kapelā (El Cristo de la 
Vega), kas būvēta 6. gadsimtā un kurā atrodas neparasts krucifikss 

 Iesakām saskaitīt visus pilsētas vārtus, to te gana. Ja Toledo apmeklējuma mērķis ir dižā El Greko 
mākslas darbu baudīšana, tad taisnā ceļā jādodas uz "Hospital Tavera", muzeju, kur glabājas 
mākslinieka darbi, kā arī noteikti jāapmeklē El Greko māja, kas atrodas Ebreju kvartālā (La Juderia) 

 Pilsētas apskates ekskursija ar vietējo gidu un pēc tam brīvais laiks pilsētā 
 Tiem kam adrenalīns prasās’, iesākām Canopy tūri virs Toledo pilsētas 
 Atgriešanās 3* viesnīcā Madridē 

 5.diena. Avila - Salamanka  

 Pilnas dienas ekskursija uz 2 dižām pilsētām – Avilu un Salamanku 
 1985. gada Avilas vecpilsēta tika iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma objektu sarakstā, te 

nudien ir daudz skaistu objektu, ko mums iepazīt 
 Glāze atdzesēta baltvīna – pusdienu pauzē? Esam to pelnījuši? 
 Salamanka - vecpilsēta 1988. gadā tika iekļauta UNESCO pasaules kultūras mantojuma sarakstā. 
 Slavena ir Salamankas universitāte, kas tika dibināta 1218. gadā. Tā ir visvecākā universitāte 

Spānijā. 2002. gadā Salamanka bija viena no Eiropas kultūras galvaspilsētām, kas pilsēta 
popularitāti tikai pacēla! Laiks doties ekskursijā! 

 Nakts 3* viesnīcā Madridē 

 6.diena. Ribeira del Duero  

 Izbrauciens uz laukiem, lai dotos iepazīt skaistākās vietas Ribeiras reģionā – mazpilsētas un noteikti 
iegriezīsimies kādā no vīna darītavām, lai pagaršotu un noskaidrotu, vai tas mums der!  

 Aranda del Duero vecpilsēta vilina uz pastaigu un kafijas pauzi centrālajā laukumā! 
 Atgriešanās 3* viesnīcā Madridē 
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 7.diena. Madride  

 Brīvais laiks Madridē. Muzeju mīļiem iesakām Thyssen-Bornemisza" muzeju -  izcilas kolekcijas, 
kurās pārstāvēta rietumu māksla, sākot no 13. gadsimta līdz mūsdienām. 

 Kārļa apartamentus, pastaigu mīļiem – klaiņošanu pa pilsētas ieliņām. Tāpat Madride slavena ar 
iepirkšanos. Tā teikt katrs pēc savem ieskatiem 

 Viens no izcilākajiem pasaules muzejiem, kurā aplūkojami spāņu meistaru - Velaskesa (Velázquez), 
El Greko un Goijas darbi. Prado atrodas arī brīnišķīgas itāļu un flāmu mākslinieku kolekcijas, 
piemēram, Rafaels, Ticians un Tintoreto un Rubenss 

 Vai "Real Madrid Bernabeu" stadions, kur izstaigājiet spēlētāju koridoru un izejiet laukumā, 
apskatiet prezidenta ložu, kā arī aplūkojiet tuvumā visus kausus. Gan lieli, gan mazi Real Madrid 
fani te jutīsies kā septītajās debesīs 

 Vai pabarojiet pīles Retiro parkā… Madridē vienmēr ir ko darīt! 
 Nakts 3* viesnīcā Madrides centrā 

 8.diena. Madride – Rīga  

 Transfērs uz lidostu 
 Lidojums Madride – Rīga 

 Ceļojuma cenā ietilpst:  

 Lidojums Rīga –  Madride - Rīga (Airbaltic, ekonomiskā klase, reģistrētā bagāža 20kg, 8 kg rokas 
bagāža 55x40x23cm izmērā) 

 Dzīvošana 3* viesnīcā divvietīgos numuros ar ērtībām, ar brokastīm Madrides centrā 
 Brauciens ar komfortablu autobusu (ceļu nodokļi, iebraukšanas maksas pilsētās, maksas ceļi, 

degviela) 
 Angliski/krieviski  runājošs vietējais gids pilsētu ekskursijās 
 Latviski runājoša grupas vadītāja pakalpojumi 
 Ceļojuma organizācija. 

 Ceļojuma cenā neietilpst:  

 Vīna degustācija ar vieglām pusdienām – ~35 EUR 
 Muzeji un ieejas maksās baznīcās, pilīs un klosteros 
 Personīgie izdevumi  
 Dzeramnauda šoferim 
 Ceļojuma apdrošināšana brauciena laikā 

 Ievērībai: 

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

 Minimālais skaits grupā ir 14 personas. Ja 20 dienas pirms ceļojuma tūristu skaits grupā ir mazāks 
par minimālo, ceļojums tiek organizēts mainot cenu vai tiek atcelts. 
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 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  līdz 21.06.2018 
 Pārējā summa 450 EUR līdz 21.10.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


