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Baleāru briljants - Maljorka  

 07.05. – 14.05.2023., 8.dienas, cena - 1600 EUR   

Populārākais Spānijas kūrorts un viena no iecienītākajām izklaides vietām Eiropā. Piesaista tūristus ar savu brīnišķīgo dabu 
un klusajām, mežonīgajām pludmalēm. Sala ar simtiem pludmaļu, vairāk kā 20 piešķirti „Zilie karogi”.  Arī saules šeit netrūkst — 
vidēji desmit stundas diennaktī un 300 dienas gadā. Ideāla vieta atpūtai un relaksācijai – skaistas ainavas, meži, auglīgas zemes, 
klusas un vientulīgas pludmales ar dzidru ūdeni, interesanta folklora, maigs klimats, senas pilsētas un romantiski kalnu ciemati, 
tapu bāri un gardi ēdieni! Pasakainas balto smilšu pludmales, mazie līči un klinšainie ragi, saule un fantastisks iedegums. Maljorka 
kopš seniem laikiem ir vilinājusi mākslas cilvēkus, un tam par iemeslu, galvenokārt, ir bijis tās labvēlīgais klimats un lieliskā daba, 
kas noskaņo radošiem meklējumiem.  

Viens no veidiem kā atpūsties, ir izbaudīt Sierra de Tramontana un izpētīt tās apkārtni kājām. Šī kalnu grēda, kas sākas 
Maljorkas rietumos, pateicoties gadsimtiem ilgi kalna nogāzēs izmantotajām neparastajām lauksaimniecības metodēm, ir kļuvusi 
par UNESCO Pasaules mantojuma objektu. Šeit iepazīsimies arī ar senajām vīna darīšanas tradīcijām, apmeklējot kādu no vīna 
darītavām salas vidienē. Pat, ja jau esat kādreiz viesojušies šajā salā, vienmēr atklāsiet ko jaunu. Salas burvība un dažādība liks 
Jums to iemīlēt, jo aura te ir maģiska… Baudīsim tapas, vietējos gardumus, degustēsim vīnus, ļausimies atpūtai… Ceļojums 
paredzēts, tiem, kam patīk improvizēt, jo grupa ir maza un mēs varam vairāk laika veltīt tam, kādas ir grupas kopīgās vēlmes – vai 
vairāk laiskoties pie jūras vai tapot, vai doties visiem piemērotā pārgājienā kalnos vai gar roboto jūras krastu! 

 1.diena. 07.05. Prom uz Maljorku  

 Lidojums Rīga – Maljorka. 

 Sāksim savu ceļu pa skaistajiem Maljorkas kalniem uz Sóller  un Puerto de Sóller  – pilsētiņa, kas sadalīta 2 daļās, viena daļa 
kalnā, otra pludmalē – te laiks kafijas pauzei. 

 Un iegriezīsimies visskaistākajā kalnu miestā Fornalutx, ko sauc par kalnu briljantu… Šo vietu iecienījuši gleznotāji, jo te  virmo 
romantika. Iespēja atpūsties kādā nelielā krodziņā, varbūt īstais laiks atdzesētai glāzei baltvīna un pusdienām? 

 Maljorkas Ziemeļos galvenā ir Alcudia  vecpilsēta – saukta par Maljorkas durvīm, kur saglabājušies nocietinājuma mūri. Bet 
aiz tiem tālāk nokļūstam vecpilsētā – uz “lielās” ielas, kur dzīve rit savu rimtu gaitu! 

 Transfērs uz  3* viesnīcu Alcudia apkaimē. 

 2.diena. 08.05. Ainavas un laiskums  

 Viens no ainaviskākajiem ceļiem uz Sa Calobra – serpentīnu karalis, kuru iecienījuši arī velosipēdisti. Pacietīgi un rāmi, baudot 
ainavas, un varbūt kādu svaigi spiestu apelsīnu sulu, līdz nolaižamies pie jūras. Ostā iedzeram glāzi vīna vai dodamies pastaigā 
pa kanjonu, varbūt arī kāds peld!? 

 Dodamies dziļāk kalnos, lai baudītu tradicionālas laucinieku pusdienas ar vīnu un nodotos nelielai meditācijas pauzei klosterī 
– mūku iekoptajā akmens dārzā, baznīcā vai lai vienkārši uzkāptu “krusta kalnā” un ļautos ainavai… 

 Dodamies uz Formentora ragu, vismaz tik daudz, lai paraudzītos uz krāšņo ziemeļu krastu, saulei tuvojoties horizontam! 

 Atgriešanās gar jūru uz  3* viesnīcu Alcudia pusē. 

 3.diena. 09.05. Vīns un citi labumi  

 Īstais laiks doties uz vietējo vīna darītavu, lai nogaršotu vietējo produkciju. Tad nu esam atvērti – degustācijai!  
Maljorkas vīns varbūt nav tik slavens, kā citi Spānijas vīni, jo lielākoties to izdzer tepat salā uz vietas… Bet tradīcijas vīna 
darināšanā te ir gana senas! 

 Montuiri – viena no centrālās daļas pilsētiņām kalna galā, kur izlocīt kājas un, ja vietējie mums ir labvēlīgi – baudīt vēl kādu 
glāzi vīna vai kafiju, vai tomēr pie maiznieka pēc ensaimadas? 

 Pārbrauciens uz zelta krastu, kur katrs līcis un rags ir apmeklējuma vērts! 

 Vēlas pusdienas / agras vakariņas vietējā restorānā, lai atkal izgaršotu un sajustu maljorkiešu  gaumē – “tapojot”! 

 Iekārtošanās 4* viesnīcā. 
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 4 .diena. 10.05. Atpūta  

 Brīva diena atpūtai pie jūras. Laiks sevi palutināt! Bet improvizēsim – ja nu mums tomēr negribas sauļoties… Apkārt ir tik 
daudz līču un līcīšu, lai dotos arī kādā pārgājienā. 

 5.diena. 11.05. Pa skaistiem skatiem  

 Šodien atkal dosimies ainavu medībās – uz skatu punktiem un skaistām vietām : Cala Figuera, Es Pontàs, Caló des Moro u.c. Cik 
nu pašiem pa spēkam būs! 

 Ja esam uz viena viļņa, tad pirms doties uz galvaspilsētu, iebraucam “paslēptā” restorānā uz kopīgu maltīti? 

 Iekārtošanās 4* viesnīcā galvaspilsētā. 

 Dodamies kopīgā pastaigā pa galvaspilsētu, varbūt uz kādu ekstravagantu bāru!? 

 6.diena. 12.05. Galvaspilsēta  

 Palma – salas galvaspilsēta, ekskursija ar vietējo gidu! Pilsētas sirds ir koku ieskautā iela La Rambla – brīnišķīga vieta pastaigām 
un dzīves vērošanai, vai arī uzkodu – tapas nobaudīšanai. Visa vecpilsēta ir brīnumainu atradumu pilna, mākslas cienītājus 
interesēs Es Baluard laikmetīgās mākslas muzejs, kas ierīkots gaumīgi atjaunotā renesanses cietoksnī. 

 Pirms doties brīvsolī, lai izbaudītu pilsētu pēc savas sirds patikas – dodamies ieturēt kopīgu maltīti! 

 Atgriešanās 4* viesnīcā. 

 7.diena. 13.05. Mazpilsētu burvība un kalni  

 Sierra de Tramontana kalnu grēda ir iecienīts profesionālu velobraucēju treniņu maršruts, kas atrodas salas rietumos un tagad 
ir UNESCO Pasaules mantojuma objekts. Jau izsenis šī vieta ir slavena arī  dabas ainavu un pārgājienu faniem, tāpēc dosimies 
šodien izbaudīt šo skaistumu. 

 Mirador de Ricardo Roca – elpa aizraujas. 

 Valldemosa – visromantiskākā pilsēta, ko iecienījuši mākslinieki, slavena ar saviem klosteriem, gleznains kalnu ciems ar 
daudzām akmens mājām, kas atrodas bruģētajās līkloču ieliņās. Pašā pilsētas centrā ir 1399. gadā dibinātais kartēziešu mūku 
klosteris. Pilnīgi iespējams, ka pilsēta palīdzēs Jums izprast, kāpēc tik daudz slavenu cilvēku izvēlas Maljorku par savas atpūtas 
vietu vai iegādājas šeit villas un savrupmājas. Šeit smēlušies iedvesmu Šopēns, Žorža Sanda, Rubenss Dario un citi... 

 Brīvais laiks pusdienām vai kādam aperitīvam bārā, vai vienkārši, baudot atmosfēru, ķemmēt mazās Valldemosa suvenīru 
bodes. Steigas nav! 

 Kopīgas  atvadu vakariņas vietējā krodziņā! Gardi atkal! 

 8.diena. 14.05. Nekur nav tik labi kā mājās  

 Transfērs uz lidostu 

  Lidojums Maljorka - Rīga 

 Ceļojuma cenā ietilpst:  
 Lidojums Rīga – Maljorka – Rīga (aviokompānija AirBaltic, ekonomiskā klase, reģistrētā bagāža 23kg, 8 kg rokas bagāža 

55x40x20cm izmērā) 

 Brauciens ar komfortablu mikroautobusu (ceļu nodokļi, iebraukšanas atļaujas pilsētās, maksas ceļi, degvielas izmaksas, 
stāvvietas) 

 Nakšņošana 2 naktis 3* un 5 naktis 4* viesnīcās ar brokastīm, divvietīgos numuros ar ērtībām 

 Ekskursijas pēc programmas  

 Vīna degustācija 

 3 pusdienas 2., 3. un 6. dienā 

 1 vakariņas 7. dienā 
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 Grupas vadītājs – šoferis no Rīgas 

 Ceļojuma organizēšana 

 Ceļojuma cenā neietilpst:  

 Personīgie izdevumi 

 Dzeramnauda šoferim 

 Ceļojuma un veselības apdrošināšana ar iekļautu COVID 19 risku 

 Vakcinācija pret Covid 19 vai PCR testi, ja nepieciešams 

 Citas kopīgas maltītes grupai (pēc vēlēšanās) 

 Ievērībai:  

 Ieejas biļešu un citu papildizdevumu cenas, valūtas kurss, kā arī programmā norādītie laiki ir orientējoši un var mainīties. 

 Ja vēlaties vienvietīgu istabu ceļojuma laikā, piemaksa 350 EUR  

 Minimālais skaits grupā ir 7 personas. Ja 20 dienas pirms ceļojuma tūristu skaits grupā ir mazāks par minimālo, ceļojums tiek 
organizēts mainot cenu vai tiek atcelts. 

 Iesakām noformēt un ņemt līdzi arī bezmaksas Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK) 

 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:  

Avansa iemaksa Otrā iemaksa Atlikusī summa 
300 EUR Līdz 07.02.2023 600 EUR Līdz 07.04.2023 600 EUR 

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

 Ja iemaksas nav veiktas laikus, MĒNESS DIENA patur tiesības anulēt jūsu rezervāciju iepriekš par to nebrīdinot. 

 Atteikšanās no ceļojuma:  

Atteikšanās datums Līdz 07.02.2023 Pēc 07.02.2023 Pēc 07.04.2023 

Zaudētā summa 50 EUR 800 EUR Visa summa 

 Līdz 04.05.2023 iespējams pāradresēt citai personai iemaksāto summu, kura vēlas doties konkrētā ceļojumā. 

 50 EUR netiek zaudēti, ja pārceļ uz nākamo ceļojumu. 

 


