Lieldienas gardēžiem Valensijā
25.03. – 28.03.2016., cena – 950 EUR
Izmantojiet izdevību, ar tiešo reisu uz Valensiju… noskaidrot kā svin dzīvi šeit?! Trešā lielākā
pilsēta Spānijā priecē ar vairākiem izcilākajiem arhitektūras piemēriem – pilsētas ielas grezno
elegantas jūgendstila ēkas, kā arī gotiskā un renesanses stila pieminekļi. Valensijā iespējams
piedzīvot īstu Vidusjūras atmosfēru, apmeklējot pilsētas dinamiskos muzejus, brīnišķīgos
restorānus, izbaudot rosīgo naktsdzīvi, apmeklējot izcilus veikalus un vairākus kilometrus garo
pludmali.
Valensija ir viena no lielākajām vīna ostām Spānijā. Šeit tiek radīti samērā lēti, bet labi baltvīni.
Tipiski šī reģiona vīni tiek radīti no Muscatel vīnogu šķirnes. Baltvīni ir ar maigu, nedaudz saldenu
garšu. No šīs šķirnes tiek radīti arī izcili deserta vīni. Valensijā tiek radīti arī viegli sarkanvīni, kuri
savas lieliskās īpašības izceļ būdami jauni. Pēdējā laikā šajā reģionā tiek audzēta arī Cabernet
Sauvignon vīnogu šķirne, no kuras sanāk samērā kvalitatīvi sarkanvīni.
Nogaršot īstu paelju, pavērot kā Lieldienas svin katoliskajā zemē… sajust īstu pavasara elpu?

1.diena – Esi sveika, Valensija
 Tiešais reiss Rīga – Valensija (4:00 – 7:00 AM)
 Transfērs uz viesnīcu, laiks atpūtai pēc lidojuma
 Valensijas pilsētas iepazīšana. Gida pavadībā apskatīsim Valensijas slavenākās vietas. Valensija
ir trešā lielākā pilsēta Spānijā. Valensijā ir saglabājušās gan romiešu kultūras ietekme, kas arī
bija pilsētas dibinātāji, gan arī mauru kultūra un tas viss vijas kopā arī ar mūsdienīgo
arhitektūru, tāpēc pilsēta vienaldzīgu neatstās nevienu tās apmeklētāju
 Vakariņas dosimies baudīt īstenā spāņu garā, lēni nesteidzoties iziesim ielās. Lai nobaudītu
dažādus tradicionālos spāņu virtuves gardumus, dosimies tapu tūrē. Ja jau esam Spānijā, spāņu
vīns neizpaliks
 Nakts 3* viesnīcā Valensijā
2.diena – Spānijas vīna kultūra
 Šodienu veltīsim neatņemamai spāņu kultūras sastāvdaļai – vīnam. Spāņiem vīns ir kas vairāk
par dzērienu, tāpēc šodien iepazīsimies ar divām dažādām vīna darītavām. Vīna darītavās ne
tikai iepazīsim kā top vīns un kur to glabā, bet arī, protams, nobaudīsim
 Pusdienās nobaudīsim reģionam tradicionālos gardumus turpat vīna darītavā, un tā kā
pusdienas spāņiem ir galvenā ēdienreize, tad varēsim izbaudīt – kā tad ēd īsti valensieši
 Nakts 3* viesnīcā Valensijā
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3.diena – Paeljas dzimtene
 Lai izjustu spāņu ikdienas dzīves ritmu un kolorītu, kā jau spāņi, arī mēs, svētdienā dosimies
ielās. Ar spāņiem kopā, ar sabiedrisko transportu, dosimies uz netālo Albufeiras parku. Parks ir
iecienīta atpūtas vieta gan dabas mīļiem, gan gardēžiem, jo tieši šeit var nobaudīt izslavētās
Valensijas paeljas
 Albufeiras parkā apskatīsim kā tiek audzēti rīsi, ko vēlāk lieto paeljas gatavošanā. Kā arī parkā ir
brīnišķīgas atpūtas vietas blakus lielākajam Spānijas ezeram. Turpat netālu ir arī tā saucamā
gājputnu paradīze.
 Dienas nobeigumā izbrauciens ar nelielu kuģīti pa ezeru
 Nakts 3* viesnīcā Valensijā
4.diena – katram sava Valensija
 Brīvais laiks, lai katrs pēc saviem ieskatiem varētu iepazīt Valensiju, paspētu nobaudīt vēl kādu
spāņu tapu vai nogaršot Valensijas paelju kādā citā spāņu krodziņā. Apmeklēt Valensijas skaisto
katedrāli, nopirkt kādus suvenīrus mājās palicējiem vai vienkārši baudīt svētkus īstenā spāņu
garā.
 Spāņiem vakariņas ir nesteidzīgas, tās ir jābauda kopā ar gardo spāņu vīnu, jautrā kompānijā.
Pirms došanās mājup, tā arī mēs darīsim, dosimies vakariņās
 Pēc vakariņām transfērs uz lidostu
 Tiešais reiss Valensija – Rīga (1;30 – 06:30)
Ceļojuma cenā ietilpst:
 Lidojums Rīga – Valensija – Rīga (ekonomiskā klase, 20 kg nododamā bagāža, uzkodas lidojuma
laikā)
 Brauciens ar komfortablu autobusu (ceļu nodokļi, maksas ceļi, iebraukšanas atļaujas pilsētās,
degvielas izmaksas, stāvvietas)
 Nakšņošana 3* viesnīcā ar brokastīm, divvietīgos numuros ar ērtībām
 Ekskursijas pēc programmas spāņu valodā: vietējais gids ar pastiprinātām zināšanām par vīna
kultūru
 Ekskursija Valensijā
 Ekskursija uz divām vīna darītavām ar pusdienām
 Ekskursija uz Albufeiras parku, izbrauciens ar kuģīti
 Grupas vadītājs – tulks no spāņu valodas
 Ceļojuma organizācija
Ceļojuma cenā neietilpst:
 Muzeji, baznīcas
 Tapu tūre pirmā vakarā 50 EUR
 Vakariņas pēdējā vakarā 45 EUR
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 Nenorādītās ēdienreizes
 Apdrošināšana
Ievērībai :
 Ieejas biļešu un citu papildizdevumu cenas, kā arī programmā norādītie laiki ir orientējoši un
var mainīties.
 Ceļotāji, kuri ceļo vieni un neatrodas līdzbraucējs ir pienākums piemaksāt par vienvietīgu
numuru 70 EUR.
 Minimālais skaits grupā ir 12 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.
 Pārējā summa jāsamaksā līdz 15.02.2016.
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