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Ciemos pie baskiem un Rjohas vīna reģions 

 24.08.-31.08.2023,  8 dienas, cena – 1850 EUR  

Atdzesēts vīns, gardas tapas, tradicionālā lauku virtuve, grandioza arhitektūra, romantiski lauku ceļi, vīnogulāju lauki, 
kalnainie pauguri – kas var būt labāks par Spānijas Ziemeļu daļu!  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. Rjohas reģions 
uzskatāms par vienu no prestižākajiem apgabaliem pasaulē, labākie dzērieni te tiek radīti 500 – 700m virs jūras līmeņa, te 
top izcili, ļoti aromātiski sarkanvīni. Rjohas vīnogas te ir gandrīz svēto kārtā.  

Baski, kuru zemes ir Spānijas ziemeļaustrumos gar Atlantijas okeāna Biskajas līci no Bilbao līdz Francijas pilsētai 
Bajonai, ir Spānijas nepakļāvīgākā un lepnākā nācija. Basku zeme nav valsts - tas jāsaprot, jo baski apdzīvo gan Spānijas, 
gan Francijas teritoriju. Nu tad, uz Basku zemi! 

1. diena -   24.08. Rīga – Logroņo  

• Lidojums Rīga – Bilbao 10:45-13:35 
• Atlidošanu nosvinam ar glāzi vīna – Rioja Alavesa vīna 

reģionā, lai pārliecinātos, ka bez vīna nu ne kā… 
• Rjohas apgabals atrodas uz dienvidiem no Kantabrijas 

kalniem, blakus Ebro upei. Atrodoties kalnu ielenkumā, 
Rjohas reģiona vīnu dārzi ir pasargāti no stiprajiem 
vējiem, kas ir tipiski Spānijas ziemeļu daļā. Lielākā daļa 
šī reģiona atrodas uz līdzenuma, apmēram 460 metrus 
virs jūras līmeņa. Ļoti populāra vīnogu šķirne, no kuras 
tiek ražoti Rioja vīni, ir Tempranillo. Pats reģions ir 
sadalīts trijos apgabalos: Rioja Alta, Rioja Baja un Rioja 
Alavesa. Katrā apgabalā ražotie vīni atšķiras ar dažādām 
garšas un aromāta niansēm 

• Logroņo – Rjohas galvaspilsēta, kas ir arī slavena 
pateicoties svētceļnieku pieturvietai šeit ceļā uz 
Santjago de Kompostelu. Pilsēta ir ļoti rosīga un te ir 
daudz ko apskatīt! 

• Iekārtošanās 4* viesnīcā pilsētas centrā, lai esam iekšā 
sirdī…  

• Ja vēl spēks – ejam ielās? Tapot? 

2. diena -   25.08.  Uz Basku robežas  

• Dodamies uz  mazpilsētām – Sanvisente de la Sonsjēra 
ir viena no tām pilsētām, kurai visbiežāk visi pabrauc 
garām, bet tieši te ir īstā Spānija.  Tā nav nedz slavenākā 
Rioja Alta pilsēta, nedz arī visvairāk apdzīvotā pilsēta, 
taču tā var lepoties, ka te tiek ražoti reģiona labākie vīni. 
Jo šajā ciemā katram zem mājas ir vīna darītava, katrs 
ražo savu vīnu, tā ir daļa no viņa DNS un viņi ar to 
lepojas 

• Labastida - (basku: Bastida) ir pilsēta Rioja Alavesa, 
Alavas provincē Basku zemē, Spānijas ziemeļos. Tā 
atrodas starp Ebro upi un Sierra de Toloño kalnu grēdu. 
Vēl viens mazais omulīgais miestiņš ar savu miera auru! 

• Pēcpusdienā vīna darītavas apmeklējums, lai 
nostiprinātu savas zināšanas par reģiona vīnu! 

• Laiks iepazīties ar vietējo virtuvi – gardas vakariņas  jau 
mūs gaida! Un svinam atkal dzīvi! 

• Nakts 4* viesnīcā Logroņo 

3. diena -   26.08.  Rjoha 

• Briones - vīna dārzu ieskauts un kalnā aptuveni 100 
metrus virs jūras līmeņa atrodas  viduslaiku ciems, kas 
tiek uzskatīts par vienu no skaistākajiem Spānijā. Tā ir 
obligāta pietura, ja ceļojat pa Spānijas ziemeļiem. Kā 
kuriozs, vārds Briones cēlies no Berones, kas bija senie 
La Rioja iedzīvotāji. V ir pasludināts par vēsturiski 
māksliniecisku vietu un ir iekļauts UNESCO sarakstā 

• Santodomingo de la Kalzada, kas atrodas Ojas upes 
krastā. Tās nosaukums cēlies no tā dibinātāja Domingo 
Garsijas, kurš, cita starpā, uzcēla tur tiltu, lai upes 
šķērsošana būtu droša, kā arī slimnīcu un hosteli 
svētceļniekiem, lai atvieglotu svētceļojumu Camino de 
Santiago, kad tas šķērso pilsētu 

• Leģenda vēsta, ka Domingo Garsija pierādījis nāvē 
nepamatoti apsūdzēta svētceļnieka nevainību, 
uzspridzinot vistu, kas bija cepta uz šķīvja. Par šo 
brīnumu ar dažiem variantiem stāsta arī Barselušas 
gailis Portugālē 

• Pusdienas jau mūs gaida! 
• Nu jau laiks atkal doties uz vīna darītavu – šoreiz atkal 

savādāku, ar citu domu! Lai mums garšo! 
• Atgriešanās 4* viesnīcā Logroņo 

4. diena -   27.08.  Pamplona  

• Argas upes auglīgajā līdzenumā atrodas Pamplona, 
pilsēta, kas ir bagāta ar vēsturi un dziļi iesakņotām 
tradīcijām. Tās vēsturiskā kvartāla ielās un laukumos 
joprojām ir saglabājusies ievērojama monumentālu ēku 
kolekcija, kurā dominē baznīcas un viduslaiku sienas 

• Pamplona ir pilsēta, kurā tradīcijas un mūsdienīgums 
dzīvo harmonijā. Pilsēta, kuru 75. gadā pirms mūsu ēras 
dibināja romiešu ģenerālis Pompejs, pieauga 
10. gadsimtā ar Pamplonas karalisti. Sancho III el Mayor 
valdīšanas laikā (11.gadsmints) caur Navarras zemēm 
tika izveidots pašreizējais Svētā Jēkaba ceļš, kas 
ietekmējis gan pilsētas izskatu, gan tās vēsturisko 
attīstību 
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• Un atkal mums galds tiek klāts, lai izbaudītu labākos 
vietējos ēdienus, protams, ar vīnu!  

• Nakts 3* Basku zemē 

5. diena -  28.08. Sansebastjana  

• Dārgākās pilsētas statusu - pretendē kūrortpilsēta 
Sansebastjana, ko basku valodā dēvē par Donostiju. 
Pilsētā ir divas pludmales - Konča (Playa de la Concha) 
un Ondarreta (Playa de Ondarreta). Gar pirmo ved 
smalka promenāde un kūrmāja. Otrā ir vairāk Biskajas 
līča iecienītāko sportisko nodarbju cienītājiem - proti, 
sērfotājiem. Dosimies apskatīt pilsētas nozīmīgākās 
vietas 

• Brīvais laiks – lai dotos papusdienot vai šopingā! 
• Nakts 3* viesnīcā Basku zemē 

6. diena -  29.08. Basku zemē 

• Getarija – Biskajas līča pērlīte - viens pasaulslavens 
cilvēks, kurš dzimis nabadzīgā zvejnieka ģimenē 
Getarijā, ir viens no augstās modes pamatlicējiem, 
dizainers un slavenā modes nama Balenciaga dibinātājs 
Cristóbal Balenciaga. Tāpēc dosimies uz viņa muzeju! 

• Kafijas pauze pilsētiņā 
• Tiek uzskatīts, ka Vitorijā ir viens no Basku zemē 

vislabāk saglabātajiem vēsturiskajiem centriem, tai 
skaitā tās aizsargmūri no 11. gadsimta, kam blakus 
ievietojusies renesanses laikam raksturīgā pils 
Escoriaza – Esquivel. Vecpilsētas līkumainās ielas slēpj 
dažādus dārgumus – viens no tiem ir Svētās Marijas 
katedrāle. Dodamies apskatīt pilsētu! 

• Nakts 3* viesnīcā Bilbao 
• Dodamies uz vakariņā, lai izbaudītu vietējos kulinārijas 

knifus 

7. diena -  30.08. Bilbao 

• Ekskursija  Bilbao – starp kalniem iegulusies bauda 
labumus, ko atnesusi Gugenheima muzeja slava. 
Dosimies uz pasaulslaveno muzeju, lai apskatītu Pikaso, 
Vorholu u.c. lielmeistaru darbus, un arī paša muzeja 
dizains un instalācijas ir apskates vērtas. Ne par velti šī 
ēka definēta par labāko moderno ēku Spānijā. 

• Bilbao ir jābauda lēnām, tāpēc būs brīvais laiks, lai 
pusdienotu, dotos šopingā vai pasēdētu kādā bārā… 

• Galā vakariņas – mūs jau gaida! 

8. diena -  31.08. Uz māju  

• Transfērs uz Bilbao lidostu 
• Lidojums Bilbao – Rīga 14:20 – 18:55 

 Ceļojuma cenā ietilpst:  

• Lidojums Rīga – Bilbao – Rīga (ekonomiskā klase, 
reģistrētā bagāža 23kg, 8 kg rokas bagāža) 

• Dzīvošana 3-4* viesnīcās (3 naktis Logroņo, 4 naktis pie 
Baskiem), divvietīgos numuros ar ērtībām, ar brokastīm 

• Brauciens ar komfortablu autobusu (ceļu nodokļi, 
iebraukšanas maksas pilsētās, maksas ceļi, degviela). 

• 3 vīna degustācijas, kas minētas programmā 
• 3 vakariņas 
• 2 pusdienas  
• Gugenheima muzeja un Balenciaga muzeja 

apmeklējums 
• Ekskursijas Pamplonā,  Bilbao, Sansebastjanā ar vietējo 

gidu  
• Latviski runājoša grupas vadītāja pakalpojumi 
• Ceļojuma organizācija 

 Ceļojums cenā neietilpst:  

• Personīgie izdevumi 
• Ieeja baznīcās 
• Dzeramnauda šoferim 
• Apdrošināšana 
• Dzērieni pie vakariņām 

 Ievērībai:  

• Ceļotājiem, kuri ceļo vieni, ja neatrodas līdzbraucējs, ir 
pienākums piemaksāt par vienvietīgu numuru – 
310 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 vai 
ID karte 

 Pieteikšanās ceļojumam:  

Samaksas veids Summa (EUR) Apmaksas datums 
Avansa iemaksa 500.00 Saņemot rēķinu 
Otrā iemaksa 700.00 24.05.2023 
Atlikusī summa 650.00 24.07.2023 

 Atteikšanās no ceļojuma:  

Laika posms Ieturētās maksas apmērs 
Līdz 24.05.2023 50.00 EUR / no personas 
No 25.06.2023 50% no Pakalpojuma cenas 
No 25.07.2023 100% no Pakalpojuma cenas 

• 50 EUR netiek zaudēti, ja pārceļ uz nākamo ceļojumu 
• Iemaksāto summu līdz 15.05.2023 iespējams 

pāradresēt citai personai, kura vēlas doties konkrētā 
ceļojumā 


