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Andalūzija ar atpūtu pie jūras 

 22.08. – 29.08.2020, 8 dienas, cena  1300 EUR  

Andalūzija ir lielās Spānijas briljants. Smaržojoši apelsīni, senas pilsētas, spēcīgs vējš, kas izpūš visu 
lieko - krustpunktā, kur satiekas Vidusjūra un Atlantijas okeāns. Sniegotā Sierra Nevada kalnu masīvs, 
kas dod savu artavu labajiem laika apstākļiem, un ciemati - kā mazi, balti cukurgraudi, izkaisīti starp 
olīvu un vīna laukiem. Tradīcijas, kurās vienlīdz spēcīgas ir gan spāņu, gan arābu kultūras ietekmes. 
Siesta un absolūti nesteidzīgs dzīves ritms, jo nokavēt tāpat neko nav iespējams. Garšaugu pārdevēji, 
kas sazinās flamenko ritmā Seviljas tirgū. Tipiska vietējā virtuve, skaistas pludmales, viss padomāts arī 
par tūristiem… Andalūzija neatstāj vienaldzīgu nevienu! 7 naktis 3* viesnīcā pie jūras ļaus Jums ievilkt 
elpu, atpūsties un uzzināt arī ko jaunu par slaveno reģionu un apskatīt nozīmīgākās vietas – tā teikt 
klasiku, kas ir obligāto Must see vietu sarakstā!  

 1.diena, Uz Malagu  

 Lidojums Rīga – Malaga  12.45 – 16.15  
 Transfērs uz 3* viesnīcu Fuengirolas ciematiņā pie jūras, ko iecienījuši tieši paši vietējie Spānijas 

iedzīvotāji 
 Iekārtošanās 3* viesnīcā, vakariņas 
 Pēc vakariņām varam doties ielās? Laiks kokteilim kādā bārā? Skatāmies un mācamies vakara 

uzdzīvi? 

 2.diena, Ronda  

 Rītu sāksim ar tipisko vietējo produktu - olīveļļas ražotnes apmeklējumu un degustāciju, jo šis 
produkts noteikti ir Spānijas lepnums! 

 Ekskursija pa Rondu – pilsētu ar baltajām mauru mājiņām, kas izvietojusies dramatiskas aizas malā. 
Ronda ir viena no vecākajām Spānijas mazpilsētām un to var saukt par paradīzes cienīgu galamērķi. 
Tā atrodas Malagas provincē, uz gleznainas klints aptuveni 750 metru augstumā, taču visapkārt 
vietai redzami ainaviski vīna dārzi. Pa šauru aizu tās pakājē plūst mutuļojoša kalnu upīte. 

 Pasaulē Rondas vārds izskanējis gan saistībā ar leģendām apvīto "Puente Nuevo" tiltu, kas savieno 
seno mauru pilsētu ar jaunāko daļu un tika celts 42 gadus. Rondā atrodas Spānijas vecākā vēršu 
cīņas arēna "Plaza de toros de Ronda", kura 1784. gadā pilnībā tika uzbūvēta no akmens. Vienlaicīgi 
tajā var atrasties aptuveni 5000 cilvēku .Tur atrodas arī otra senākā vēršu cīņu arēna Spānijā.  

 Apmeklēsim vietējo vīnu muzeju 
 Brīvajā laikā iesakām nogaršot vietējos vīnus kādā omulīgā krodziņā ēnā… 
 Nakts 3* viesnīcā Fuengirolā, vakariņas 

 3.diena, Gibraltārs   

 Ekskursija uz Gibraltāru - 6,5 km² Lielbritānijas teritorija Spānijā. Gibraltārs atrodas pie Spānijas, 
pašiem spāņiem šī teritorija piederējusi visai neilgi. 8. gadsimtā klinšainajos krastos piestāja mauri, 
tieši no turienes uzsākot Eiropas iekarošanu. Gibraltārā mauri noturējās ilgi, līdz 14. gadsimtam. 
Tolaik celtais mūra cietoksnis saglabājies līdz pat mūsdienām. Kādu laiku tomēr tur valdīja spāņi, 
taču jau 1704. gadā Gibraltārs nonāca britu pārziņā. Lai arī spāņi vairākkārt centušies atgūt 
stratēģiski izdevīgo klinti, tas vienmēr beidzies neveiksmīgi 
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 Šodien Gibraltārs ir stratēģiski nozīmīgs Lielbritānijai. Klints augšā, parastajiem garāmgājējiem 
nepieejamās vietās, atrodas militārā bāze, kur izvietoti radari un citas komunikācijas. 

 Būs iespējams pacelties Gibraltāra klints (450 m v.j.l.) virsotnē, kur brīvā dabā dzīvo pērtiķi. No šī 
punkta redzams viss Gibraltāra šaurums, Vidusjūra un Atlantijas okeāns, Marokas Atlasa kalni, 
Algaziras līcis. Redzēsiet Sv. Miķeļa stalaktītu alas un Mauru cietoksni 

 Atgriešanās Fuengirolā, 3* viesnīcā, vakariņas 

 4.diena, Atpūta  

 Brīva diena atpūtai  pie jūras. Kad vēl ja ne tagad?  

 5.diena, Alhambra   

 Ekskursija uz Granadu. Apskatīsim UNESCO pasaules vēsturiskā mantojuma sarakstā iekļauto 14. gs. 
arābu pils un cietokšņa kompleksu Alhambru, kā arī Nasridu emīru vasaras pili  un pasakainos dārzus 
visapkārt tai. Plašais cietokšņa un pils komplekss, kura nosaukums arābu valodā nozīmē "sarkanais", 
ir labs piemērs tam, cik plašas zemes reiz pārvaldīja vairākas musulmaņu dinastijas 

 Granādas vecpilsētas apskate, katedrāle, kur apglabāts Ferdinands un Izabella, Kolumba piemineklis, 
Karmenas laukums. Pilsētas apskates laikā nogaršosim Alhambras alu un slaveno spāņu vītināto 
šķiņķi  

 Atgriešanās 3* viesnīcā, vakariņas 

 6.diena, Atpūta  

 Brīva diena atpūtai  pie jūras – vai iespēja doties vēl kādā papildus ekskursijā reģionā 

  7.diena, Seviļja  

 Viena no skaistākajām Eiropas pilsētām - Seviļja, kur nelielā teritorijā atrodama viduslaiku 
arhitektūras un mākslas bagātības. Ceturtā lielākā Spānijas pilsēta, kas ir visas Andalūzijas un arī 
Seviļas provinces galvaspilsēta, jau ir vairāk nekā 2000 gadu 

 Galvenais apskates objekti te ir katedrāle – lielākais gotiskais dievnams pasaulē, kas uzbūvēts uz 
senas arābu mošejas pamatiem. Katedrālē atrodas arī vairāk nekā tūkstoš skulptūru, pieci tūkstoši 
gleznu, astoņdesmit flāmu vitrāžu logu un sarkofāgs ar Kristofora Kolumba mirstīgajām atliekām 

 Seviljas apskates ekskursija: Spānijas un Amerikas laukumi, La Giralda zvanu tornis, senais 
Santakrusas kvartāls, Marijas-Luīzes parks, Lope de Vegas teātris, Universitāte, San Telmo pils, 
promenāde Gvadalkviviras krastā, vēršu cīņu arēna, Opera, Seviļas Alkazars 

 Atgriešanās 3* viesnīcā, vakariņas 

 8. diena, Uz mājam  

 Transfērs uz lidostu 
 Lidojums Malaga – Rīga 17.10 – 22.35 

 Ceļojuma cenā ietilpst:  

 Lidojums Rīga – Malaga – Rīga (nododamā bagāža 20 kg, ekonomiskā klase) 
 Dzīvošana 3* viesnīcā ar brokastīm divvietīgos numuros ar ērtībām,  
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 7 vakariņas 
 Brauciens ar komfortablu autobusu ceļojuma laikā (ceļu nodokļi, iebraukšanas maksas, maksas ceļi, 

degvielas izmaksas, autostāvvietas) 
 Ekskursijas pēc programmas ar vietējo gidu krievu valodā 
 Latviski runājoša grupas vadītāja pakalpojumi 
 Olīvelļas degustācija, vīna muzejs, ieejas maksa Alhambrā un Seviļas Katedrālē 
 Transports uz Gibraltāru 
 Ceļojuma organizēšana 

 Ceļojuma cenā neietilpst:  

 Personiskie tēriņi  
 Dzeramnauda šoferim 
 Dzērieni pie vakariņām 
 Ceļojuma apdrošināšana brauciena laikā 
 Muzeji un baznīcas 

 Ievērībai:  

 Ceļotāji, kuri ceļo vieni un neatrodas līdzbraucējs ir pienākums piemaksāt par vienvietīgu numuru 
210 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. 

 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! Pasei  jābūt derīgai 6 mēnešus pēc atgriešanās 
no ceļojuma. 

 Pieteikšanās ceļojumam:  

 Piesakoties ceļojumam, nepieciešama pases kopija un jānoslēdz ceļojuma līgums. Jūsu vieta tiks 
rezervēta pēc 300 EUR avansa iemaksas. 

 Otrā iemaksa 500 EUR jāsamaksā līdz 22.02.2020. 
 Pārējā summa 500 EUR jāsamaksā līdz 22.06.2020. 

 


