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Galīcija  

 14.07. – 21.07.2023., 8.dienas, cena 1700 EUR  

Atklāt Galīcijas (Spānijas ziemeļu) novada gardēžu tradīcijas un vīna noslēpumus? Jūs esiet uz pareizā ceļa! Skaisti klāti 
galdi, pilnas glāzes vīna, skaistas ainavas, seni cietokšņi, omulīgas pilsētas, silti saules stari zaļā vasarā! 
Laiks atkal svinēt dzīvi! 

Galīcija – Ziemeļspānijas reģions, ko dēvē par Spānijas “ Skotiju”, diemžēl ne jau ainavas  dēļ, bet laikapstākļu. Kur vēl 
visā Spānijā atrast tādu zaļumu?! Te ir Albarinjo mājvieta, tā ir baltā vīnoga, kas devusi nosaukumu arī vienam no 
prestižākajiem vīna reģioniem Rias Baix. Tāpēc baltvīna te nepietrūks! Šī ir ideāla vieta jūras velšu cienītājiem, jo okeāna 
krastos tiek nesti ārā milzīgi lomi ar astoņkājiem, garnelēm, kalmāriem… Galīciju slavenu dara arī Santjago di Kompostella 
– svētceļnieku galamērķis. Un te runā savā valodā gallego,  tuvu portugāļu valodai! Un cilvēki ar te ir pavisam mierīgi, 
nesteidzīgi un pat slinki… Skaistās pilsētas un ciemati būs lielisks papildinājums jebkuram arhitektūras, vēstures un 
kultūras  cienītājam! 

1. diena -  14.07. Galīcija, Spānija    

• Lidojums Rīga – Porto, 7:15 – 9:40  
• Pārbrauciens uz Galīciju Spānijā  
• Pirmā iepazīšanās ar Galīcijas labumiem vīna darītavā 

ar degustāciju 
• Nakts 3* viesnīcā Santjago di Kompostella 
• Vakara  pastaiga pa pilsētu, varbūt kādas tapas? 

2. diena -  15.07. Galīcija   

• Rias Baix vīna reģiona iepazīšana 
• Ciemosimies  vīna darītavā, kas sena un ar tradīcijām!  
• Pusdienas Cambados ar svaigiem astoņkājiem un daudz 

citām gardām jūras veltēm 
• Santjago di Kompostella! 1985. gadā Santjago de 

Kompostelas vecpilsēta tika iekļauta UNESCO Pasaules 
mantojuma objektu sarakstā. Ekskursija ar vietējo gidu!  

3. diena -  16.07. Galīcija  

• Izbrauciens uz okeānu – Fisterra, kur beidzas Spānija, 
izbrauksim skaistākos ceļus un piestāsim skatu 
laukumos  

• Šodien ļausimies mazajiem ciematiņiem Malpica, 
Camarinas pie okeāna, skaistiem skatiem uz okeānu…  

• Pusdienās atkal baudīsim jūras veltes! 
• Atgriežamies Santjago de Kompostella 

4. diena -  17.07. Galīcija  

• A Coruña - vai nu dienā, vai naktī – šeit vienmēr ir 
dzīvība. Šī ir pilsēta pastaigām un atpūtai ar pludmalēm 
pilsētas centrā un garu promenādi, no kuras paveras 
skats uz Herkulesa torni, kas iet gandrīz visu ceļu. 

• A Coruña iedzīvotāji ir slaveni ar to, ka dzīvo labi, tāpēc 
sekojiet viņu piemēram. Sēdiet kafejnīcā, galvenajā 
laukumā, kas pazīstams kā Plaza de María Pita. Un, ja 
vēlaties doties iepirkties, šī ir ideāla vieta, īpaši, ja 
vēlaties ģērbties stilīgi… 

• Nakts 3* viesnīcā Galīcijā 

5. diena -  18.07. Galīcija   

• Isla de la Toja – dodamies atkal uz okeānu - A Toxa sala. 
Spānijas sala, kas pieder Pontevedras provincei Galīcijā. 
Sala atrodas uz austrumiem no mazās pilsētiņas 
O Grove, ar kuru to savieno 18. gadsimta tilts. Tai ir 
neliels pilsētas centrs Isla de la Toja, kas pieder Sanas 
pagastam  Martín, kurā dzīvo ap 50 pastāvīgo  
iedzīvotāju 

• Pontevedrā viss ir tikai soļa attālumā un ir tik daudz ko 
redzēt. Dodamies uz pilsētas centru, kas paredzēts tikai 
kājāmgājējiem 

• Albarinjo vīnogas iepazīšana – tradicionālā vīna 
degustācijā 

• Nakts 3* viesnīcā Galīcijā 

6. diena -  19.07.  Galīcija  

• Minjo upes krastā atrodas Ourense pilsēta, kas saglabā 
savu tradicionālo saikni ar upi caur savu romiešu tiltu. 
Vecpilsēta, ar  izcilo  katedrāli 

• Minjo upe, kas šķērso pilsētu pusceļā, ir noteikusi 
provinces galvaspilsētas pašreizējo izskatu. Gandrīz 
pirms diviem tūkstošiem gadu romieši apmetās uz dzīvi 
šajā zemē, kuru cita starpā piesaistīja tās termiskie 
avoti. 

• Vigo - tā zvejniecības izcelsme ir atstājusi vēsturisku 
kvartālu ar spēcīgu jūras piegaršu, kas kontrastē ar 
modernajām jahtu piestātnēm. Šī pilsēta ir lieliska vieta, 
no kuras apmeklēt pilsētas un ciematus gar Vigo 
estuāru un Cíes salas, kas ir daļa no Atlantijas okeāna 
salu nacionālā parka. Galīcijas piekrastes virtuve, kuras 
pamatā ir zivis un jūras veltes, ir papildu stimuls šī 
reģiona apmeklējumam. 

• Nakts 3* viesnīcā 
• Laiks gardām vakariņām vietējā krodziņā 
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7. diena -  20.07.  Portugāle  

• Viana do Castelo ir viena no skaistākajām pilsētām 
Portugāles ziemeļos. Tās iesaistīšanās Portugāles 
atklājumos un vēlāk mencu zvejā parāda tās 
tradicionālo saistību ar jūru 

• Iekārtojamies 3* viesnīcā un atpūta 
• Galā Vakariņas. Kā vienmēr – gardi  un daudz! 

8. diena -  21.07.  Pāri visai Eiropai! 

• Transfērs uz lidostu. 
•  Lidojums Porto -  Rīga 

 Ceļojuma cenā ietilpst:  

• Lidojums ekonomiskajā klasē Rīga – Porto – Rīga  
(23 kg reģistrētā bagāža) 

• Transports visas tūres garumā (degvielas izmaksas, 
maksas ceļi, stāvvietas, ceļu nodokļi) 

• Dzīvošana 3* viesnīcās ar brokastīm divvietīgos 
numuros ar ērtībām  

• 2 pusdienas ar jūras produktiem 
• 2 vakariņas 
• 3 vīna darītavas ar degustāciju 
• Ekskursiju programma 
• Grupas vadītāja pakalpojumi 
• Vietējais gids Santjago di Kompostella un A Coruna 
• 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 – 280 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 500.00 14.03.2023 
Atlikusī summa 700.00 14.06.2023 

 Atteikšanās no ceļojuma:  

Laika posms Ieturētās maksas apmērs 
Līdz 14.04.2023 50.00 EUR / no personas 
No 15.04.2023 50% no Pakalpojuma cenas 
No 15.06.2023 100% no Pakalpojuma cenas 

• 50 EUR netiek zaudēti, ja pārceļ uz nākamo ceļojumu 
• Iemaksāto summu līdz 11.07.2023 iespējams 

pāradresēt citai personai, kura vēlas doties konkrētā 
ceļojumā 


