Jauni atklājumi - Kantabrija un Astūrija
22.06. – 29.06.2017, 8 dienas, cena 1350 EUR
Ja vēlaties iepazīt neatklātas vietas – tad īstais laiks apmeklēt dabas dāvanas - Kantabriju un
Astūriju Ziemeļspānijā! Astūrija, gadsimtiem ilgi bija kristiešu karaļvalsts cietoksnis, kas aktīvi karoja ar
mauriem. Tas viss šodien atspoguļojas senajos mūros, vēstures liecībās, ēdiena dažādībā u.c. Oviedo
ir reģiona galvaspilsēta, skaistās pilsētas katedrāle ir labs piemērs senās gotikas stila arhitektūrai. Bet
bez skaistām pilsētām, te ir milzīgi dabas pārsteigumi - Eiropas smailes (Picos de Europa), tas ir
neliels kalnu masīvs Spānijas ziemeļos uz trīs provinču robežas. Masīva austrumu daļa atrodas
Kantabrijā, rietumu – Astūrijā, bet dienvidu – Kastīlijā un Leonā. Masīvs atrodas tikai pāris desmitus
kilometru no Atlantijas okeāna. Precīzāk – Biskajas līča jeb Kantabrijas jūras, kā to sauc paši spāņi.
Rajonu starp Eiropas smailēm un jūru sauc par zaļo Spāniju, jo te klimats nav tik karsts kā pārējā
Spānijā un tāpēc te viss nav tā izdedzis. Šeit ir viena no nedaudzajām vietām Spānijā, kur ir labi
saglabājusies mežonīga daba. Te mazie miestiņi dzīvo savu rimto dzīvi, te neviens nesteidzas, te dzer
vīnu un izbauda dzīvi… Bet lai atgrieztos realitātē, jāpabauda arī Madrides burzma, jānogaršo tapas
un jāvelta mirklis mākslai!

1.diena, Ziemeļspānija mūs sauc! (V)
 Lidojums Rīga – Madride
 Transfērs uz 3* viesnīcu Burgosā
 Burgosa - senā Kastīlijas karalistes galvaspilsēta, slavena ar savu arhitektūras pērli – skaisto
Katedrāli, kas arī ir iekļauta UNESCO mantojuma sarakstā. Pilsētas nocietinājuma mūri un vārti un
senā arhitektūra rosina uz pastaigu pa pilsētas ieliņām
 Vakariņas ar vietējiem labumiem no spāņu virtuves

2.diena, Ziemeļspānijas vīns (B, P)
 Ziemeļspānija izsenis bijusi slavena ar vīna darināšanu, tāpēc dosimies iepazīt kā tas top un
nogaršot vietējo produkciju kopā ar gardām pusdienām. Kā zināms, pusdienas Spānijā ir galvenā
ēdienreize, kas ir ļoti gardas un daudz!
 Tālāk dodamies uz Ziemeļiem, lai iepazītu dabas dārgumus. Mēs brauksim cauri dziļām ielejām, kas
veidojušās sensenos laikos, kas bagātas ar nelieliem kanjoniem, ūdenskritumiem. Šo reģionu sauc
par Las Merindades – tas ir viens no skaistākajiem ceļiem dabas taku mīļotājiem
 Orbaneja del Castillo – ļoti sena pilsēta, celta no milzu akmeņiem, kura atstāta mūžībā un apaugusi
ar dabīgiem ūdenskritumiem
 Nakts 3* viesnīcā

3.diena, Kantabrija un Astūrija (B, V)
 Santillana del Mar – viduslaiku pilsēta Kantabrijā, laiks kafijas pauzei
 Pārbrauciens uz Cangas de Onís, Astūrijas sirdspuksts, kura dabas pārsteigumi ir ik uz brīža
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 Dodamies izbaudīt tipiskākās lietas Astūrijā - ābolu sidru un sieru vietējā sidra darītavā, kur
saimnieks ir sava darba fans un cels galdā mums vakariņās visu to labāko, ko reģions piedāvā!
Sidra pasniegšana ir vesels rituāls. Pasniedzot sidru to lej lielās glāzēs no noteikta augstuma, kad
glāzē tiek ieliets sidrs, noteiktā daudzumā un, kad to pārklāj putiņas, tikai tad tas tiek pasniegts.
Sidrs jāizdzer ir uzreiz vienā rāvienā, kamēr vēl tas ir nedaudz gāzēts. Astūrijas sidrs bāros tiek
pasniegts tikai un vienīgi šādā veidā. Sidrs tiek dzerts jebkurā diennakts laikā, arī svētdienas rītos.
Astūrieši īpaši lepojas ar šo dzērienu un tā īpašo pasniegšanas veidu
 Nakts 3* viesnīcā Astūrijā

4.diena, Picos de Europa (B,P)
 Šodiena tiks veltīta dabai! Dosimies izbaudīt dabas skaistumu!
 Covadonga, vieta, kur viduslaiku Spānijas vēsture ir aizsākusies… maza vēstures stunda uz vietas!
 Tālāk dodamies kalnos uz Nacionālo parku – Picos de Europa jeb Eiropas smailes, kur būs arī ezers
Covadonga, tā ir lieliska vieta, lai meditētu, vērosim lielos kalnu masīvus ap 2500 m.v.j.l., un kalni
vienmēr ir skaisti!
 Laiks ieturēties, tāpēc mūs atkal jau gaida pusdienas, kur atkal baudīsim tipiskākos Astūrijas
ēdienus – un noteikti būs siers, jo to te darina ļoti daudz!
 Brauciens lejup pa skaistiem ceļiem ar foto pauzēm
 Atgriešanās 3* viesnīcā Astūrijā

5.diena, Astūrijas pilsētas (B,P)
 Oviedo - Astūrijas galvenā pilsēta, kas tūristus vilina ar savu skaisto un nozīmīgo Katedrāli, bet
pilsētiņas omulīgās ieliņas tā vien aicina uz glāzi atdzesēta baltvīna kādā jaukā vietā
 Gijon - atrodas Kantabrijas krastā, ostas pilsēta, kas jau izsenis nodarbojusies ar zvejniecību, arī
šodien tai piemīt tāda vietējo zvejnieku aura, jo dzīve rit lēnām un bez steigas
 Un pusdienas jau galdā klātas! Kas būs šoreiz? Noteikti kaut kas gards un kopā ar vīnu!
 Atgriešanās 3* viesnīcā Astūrijā

6.diena, Lēnam atgriežamies burzmā (B, P)
 Ruedas vīna reģiona iepazīšana – šim reģionam raksturīgi sausi un aromātiski baltvīni, no Verdejo
un Viuras vīnogām, vietējie šo vīnu iecienījuši ikdienas patēriņam, mazliet šeit gatavo arī dzirkstošo
Espumoso baltvīnu, lai būtu arī kāds svētku dzēriens! 13000 hektāru teritorija noklāta ar
vīnogulājiem!
 Dodamies uz vīna darītavu ar pusdienām. Un atkal svinam dzīvi! Baudot!
 Garš pārbrauciens uz Madridi
 Iekārtošanās Madridē 3* viesnīcā

7.diena, Lielpilsētas kņadā (B)
 Madride ir galvaspilsēta – Spānijas ekonomikas un kultūras centrs, viesmīlīga, bet ļoti rosīga
pilsēta, kurā rosība rit visu cauru diennakti. Vakari ir īpaši, jo sākas darbadienas beigas un var
doties uz „tapām”. Tapu bāri šai reģionā atzīti jau sen senos laikos, jo Spānijas karalis Alfonso X
lietojot tapas, ir izveseļojies ... Un šodien tās ir katra Madridieša ikdiena – mazliet iestiprināties
pirms vakariņām ...
 Dodamies apskatīt kājām Madrides nozīmīgākās vietas
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 Brīvais laiks pilsētā - Muzeju mīļiem iesakām Prado muzeja apmeklējumu vai Kārļa apartamentus,
pastaigu mīļiem – klaiņošanu pa pilsētas ieliņām. Tāpat Madride slavena ar iepirkšanos. Tā teikt
katrs pēc savem ieskatiem
 Vakarā piedāvājam par papildus samaksu – Tapu tūri – ekskursiju ar vietējo someljē - tas ir
savdabīgs veids kā iepazīt pilsētu caur tapošanu, kā to dara vietējie – no viena tapu bāra uz otru –
vēsturiskajā pilsētas daļā! Vienreiz tas ir jāizbauda!
 Nakts 3* viesnīcā Madridē

8.diena – Uz māju! (B)
 Transfērs uz lidostu
 Lidojums Madride - Rīga

Ceļojuma cenā ietilpst:
 Lidojums Rīga – Madride – Rīga (Airbaltic, ekonomiskā klase, nododamā bagāža 20 kg, rokas
bagāža 8 kg)
 Dzīvošana 3* viesnīcās ar brokastīm divvietīgos numuros ar ērtībām
 Brauciens ar komfortablu autobusu ceļojuma laikā (ceļu nodokļi, iebraukšanas maksas, maksas
ceļi, degvielas izmaksas, autostāvvietas)
 Ekskursijas pēc programmas ar vietējo gidu – someljē (6 dienas)
 Ieejas maksas programmā norādītajos objektos
 Latviski runājoša grupas vadītāja pakalpojumi
 4 pusdienas un 2 vakariņas,
 2 vīna darītavu apmeklējums ar degustāciju
 Ceļojuma organizēšana

Ceļojuma cenā neietilpst:






Tapu tūre Madridē - ~65 EUR
Muzeji
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 15 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
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Pieteikšanās ceļojumam:
 Piesakoties ceļojumam, nepieciešama pases kopija un jānoslēdz ceļojuma līgums. Jūsu vieta tiks
rezervēta pēc 200 EUR avansa iemaksas.
 Otrā iemaksa 650 EUR jāsamaksā līdz 01.07.2017.
 Pārējā summa 500 EUR jāsamaksā līdz 01.09.2017.
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