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Katalonija gardēžiem 

 29.04. – 04.05.2017, 6 dienas, cena  1100 EUR  

 Katalonija robežojas ar Franciju un Andoru ziemeļos,  to apskalo Vidusjūra, tā ir un nav Spānija… 

Te runā savā valodā, te dzīvo pēc katalāņu tradīcijām un paražām… Katalonijas administratīvais 

centrs un lielākā pilsēta ir Barselona, kas atkal ir cits stāsts, jo šī skaistā pilsēta neatstāj vienaldzīgu 

nevienu – te ir viss, ko cilvēkam vajag – māksla, arhitektūras pērles, mode,  kultūra, mūzika, gards 

ēdiens, labs vīns, silts klimats un jauki cilvēki!  Katalonija intensīvi cenšas atgūt pirms 300 gadiem 

zaudēto neatkarību. Katalonijas neatkarības himnai "Ara és l’hora" ("Tagad ir laiks") izmantota 

Mārtiņa Brauna dziesmas "Saule, Pērkons, Daugava" melodija. Pēc analoģijas ar Baltijas ceļu arī 

katalāņi 2013. gada 11. septembrī sarīkoja savu 400 km garu "Katalonijas ceļu", 400 000 cilvēku 

dzīvajā ķēdē pieprasot Spānijas valdībai uzklausīt viņu neatkarības prasības. Brauksim iepazīt šo 

burvīgo zemi un baudīsim nesteidzīgas brīvdienas someljē pavadībā, daudz vairāk uzzinot tieši par 

vīnu, kavu un ēdienu!  

 1.diena, Pāri visai Eiropai  

 Lidojums Rīga – Barselona 

 Transfērs uz 3* viesnīcu Barselonā 

 Barselona ir pilsēta, kurā ir vienkārši jābūt. Ļoti spāniska un vienlaikus ļoti kosmopolītiska. 

Katalonijas galvaspilsēta. Barselona ir pilsēta, kurā ir viss. Pludmales un kalni, savi „Elizejas 

lauki"- Passageo Gracia, šarmanta viduslaiku vecpilsēta Barri Gotica ar maziem krodziņiem, 

veikaliņiem un vieglu dienvidniecisku haosu, krāšņā Gaudi arhitektūra un mūsdienu Barselonas 

simbols - franču arhitekta Žana Nuvēla projektētais metāla un stikla tornis Torre Agbar. 

Barselona ir pilsēta, kuru vislabāk baudīt staigājot. Vienkārši iejūkot vecpilsētas šaurajās ieliņās 

un labi ātri pazūdot no galvenās promenādes La Rambla 

 Vakarā piedāvājam doties īpašajā tapu tūrē, kuras laikā būs lieliska iespēja ne tikai nogaršot 

labākos ēdienu un vīnu, bet vairāk uzzināt kā vietējie pavada savus vakarus, tapojot!  

 2.diena, Barselonas iepazīšana   

 Barselonas apskates ekskursija ar autobusu, tā ir lieliska iespēja saprast, ka pilsēta nudien ir 

liela, un ne visu var izstaigāt kājām  

 Pusdienas vienā no jaukākajiem Barselonas restorāniem dos lielisku iespēju uzzināt, kāda ir 

vietējā virtuve, un, protams, kā gan bez vīna! 

 Pēcpusdienā brīvais laiks! Iepirkšanās, muzeji, baznīcas, Gaudi nami, Sagrada Familia baznīca, 

noteikti apskates vērts ir Barselonas tirgus, kas piedāvā milzīgu svaigu produktu klāstu, tāpat te 

ir daudz jauku restorānu un tapu bāru... Tātad brīva improvizācija, jo kas gan mums var liegt 

glāzi kavas sangrijas?! Tik dinamiski piesātināta gastronomijas scēna kā Barselonā diezin vai 

rodama vēl kādā Eiropas metropolē. Turklāt visdažādākajās budžeta kategorijās. Un kā nu nē, 

ja saule Barselonu lutina astoņus mēnešus gadā un jūra turpat durvju priekšā. Tāpēc iesakām 

baudīt jūras veltes vakariņās... 

 Nakts 3* viesnīcā Barselonā 
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 3.diena, Penedeš vīna reģions  

 Brauciens uz Penedeš vīna reģionu. Lai arī reģions ir pavisam netālu no Barselonas, mēs 

redzēsim kontrastus starp abām šīm Spānijas daļām... Šis ir viens no galvenajiem Katalonijas 

vīnu radīšanas reģioniem. Šī reģiona klimats ir karsts un mitrs, kā rezultātā vīni sanāk īpaši 

aromātiski un ar izteiktu augļu garšu. Reģionā tiek audzētas Chardonnay, Pino Noir un 

Tempranillo vīnogu šķirnes. Baltvīni un sārtie vīni no šī teritorijas pārsvarā tiek pārdoti būdami 

jauni, bet sarkanvīni izturēti. Reģions ir pazīstams arī ar dzirkstoša vīna (Cava) darītavām. 

 Dosimies iepazīt vīna darītavu, lai noskaidrotu – kas šeit ir atkal savādāks, un, protams, 

degustējam 

 Pusdienas vīna darītavā – lai pārliecinātos par Penedeš vīna reģiona kvalitāti un slavu 

 Brauciens līdz Taragonas piekrastei 

 Nakts 3* viesnīcā Taragonas piekrastē pie jūras 

 4.diena, Priorat vīna reģions  

 Kalnu ielenktas un patīkamā Vidusjūras vēja lutinātas Spānijas ziemeļaustrumos atrodamas 

valsts slavenākā vīna reģiona vīna darītavas. Klinšainajā ielejā pavadīt savas vecumdienas droši 

vien ieplānojis ne viens vien sarkanās dziras cienītājs. Minimāla civilizācija, pavecas un 

vienkāršas tradicionālās spāņu arhitektūras vīna darītavas. Priorat neizceļas ar masveida 

ražošanu - katra vīna darītava vidēji gadā saražo vien 2000 kastes. Turklāt mazākajās darītavās, 

vīns pudelē tiek pildīts pašu rokām. Tāpēc aptuveni tūkstoš metru augstumā virs jūras līmeņa 

augošo vīnogulāju devums lielākoties nonāk kolekcionāru rokās.  

 Dosimies nogaršot? Vīna degustācijā – slavenie sarkanvīni! 

 Un laiks gardām pusdienām laukos! 

 Dodamies atklāt olīvu eļļas labās īpašības vienā no tradicionālajām darītavām...  

 Foto pauze pie Scala Dei drupām... 

 Nakts 3* viesnīcā Taragonas piekrastē 

 5.diena, Baix Penedeš vīna reģions un senatne  

 Šodien piedāvājam doties iepazīt nelielo Baix Penedeš vīna reģionu, kur mūs sagaida viena no 

jaukākajām vīna darītavām, kur varēsim nogaršot vietējo produkciju! 

 Sitges – viena no jaukākajām piekrastes pilsētām, kur dosimies pastaigā, lai paelpotu svaigo 

jūras gaisu un baudītu pusdienas! Gan jau atkal kāds gardums mūs pārsteigs! 

 Taragonas vecpilsētas apmeklējums, kur ienirsim senajā vēsturē par romiešu laikiem... 

 Nakts 3* Taragonas piekrastē  

 6.diena, Rīta pelde un lidojums   

 Brīvais laiks atpūtai pie jūras vai pēdējiem suvenīriem... 

 Transfērs uz lidostu 

 Lidojums Barselona - Rīga  
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 Ceļojuma cenā ietilpst:  

 Lidojums Rīga – Barselona – Rīga (Airbaltic, ekonomiskā klase, nododamā bagāža 20 kg, rokas 

bagāža 8 kg) 

 Dzīvošana 5 naktis 3* viesnīcās ar brokastīm divvietīgos numuros ar ērtībām, (2 naktis 

Barselonā, 3 naktis pie jūras) 

 Brauciens ar komfortablu autobusu ceļojuma laikā (ceļu nodokļi, iebraukšanas maksas, maksas 

ceļi, degvielas izmaksas, autostāvvietas) 

 Ekskursijas pēc programmas ar vietējo gidu - someljē 

 Latviski runājoša grupas vadītāja pakalpojumi 

 4 pusdienas ar vīnu 

 4 vīna darītavu apmeklējums ar degustāciju un olīveļļas degustācija 

 Ceļojuma organizēšana 

 Ceļojuma cenā neietilpst:  

 Tapu tūre Barselonā - ~65 EUR 

 Muzeji un baznīcas 

 Personīgie izdevumi 

 Dzeramnauda šoferim 

 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 150 EUR. 

 Minimālais skaits grupā ir 18 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 06.02.2017. 

 Pārējā summa 500 EUR jāsamaksā līdz 29.03.2017. 
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