2019

ATLANTIJAS OKEĀNS,
BASKU ZEME UN
MADRIDES LIELAIS LOKS

01.09. – 08.09.
diena, maršruts
svētdiena, 01.09.
Rīga – Bordo – La
Teste – Dune Du Pilat
– Bordo

***viesnīca Bordo
pirmdiena, 02.09.
Bordo
– Sansebastjana
***viesnīca pie
Sansebastjanas
otrdiena, 03.09.
Sansebastjana – Bilbao
– Haro – La Guardia

***viesnīca La Guardia
trešdiena, 04.09.
La Guardia – Burgosa
– Valladolid

***viesnīca Valladolid
ceturtdiena, 05.09.
Valladolid – Segovija
– Madride

***viesnīca Madridē

8 dienas

895 EUR

notikumi, apskates objekti
• 6.10 tikšanās Rīgas lidostā (iepretim airBaltic birojam)
• 8.10-10.30 lidojums Rīga – Bordo
• Dune du Pilat – Eiropas lielākā smilšu kāpa. Tā ir gandrīz 3 km gara, 104 m augsta, 500 m plata un
stiepjas līdz pat Arkašonas lagūnai, paverot fantastisku panorāmu! Austeru baudīšana Atlantijas
okeāna piekrastē
• Bordo (Bordeaux) lepojas ar otru vecāko tirdzniecības ostu Francijā (visvecākā ir Marseļas osta), jo
Garonnas ielokā celtā Bordo bija nozīmīga osta jau pirms romiešu laikiem. Vēsturiski nozīmīgās
namu fasādes celtniecības laikā tika pavērstas uz Garonnas upes pusi, lai aizsegtu aiz tām esošos
viduslaiku graustus. Mūsdienu Bordo ir Francijas piektā lielākā pilsēta. Bordo vīni labi papildina
reģionālos ēdienus! Vīnu degustācija!
• Sansebastjana (Donostia-San-Sebastian) izvietojusies skaista jūras līča malā, kas pēc formas
līdzinās gliemežvākam. Līča pretējās pusēs kā sargi paceļas divi kalni – Monte Urgull un Monte
Igueldo, it kā rūpējoties par līča vidū esošo Sv.Klāras salu. Tā ir populāra spāņu aristokrātijas
atpūtas vieta no 19. gs beigām. Mūsdienās Sansebastjana ir galvenokārt atpūtas vieta. Pilsēta ir arī
slavena ar saviem vasaras džeza un klasiskās mūzikas festivāliem. Nozīmīga vieta pilsētas dzīvē ir
gastronomijai: basku vīrieši labprāt piedalās pilsētas gastronomisko pasākumu organizēšanā un ir
aktīvi gardēžu klubu biedri! Atpūta pludmalē pie Atlantijas okeāna!
• Bilbao – basku rūpniecības centrs, Spānijai nozīmīga tirdzniecības osta un lielākā basku pilsēta,
kuru ieskauj kalni. Baski, iespējams ir vissenākā tauta Eiropā, jo antropologi uzskata, ka tie varētu
būt cēlušies no Kromaņonas cilvēkiem, kuri apdzīvoja Pireneju pussalu pirms 40 000 gadiem.
Galvaspilsētas galvenais tūrisma magnēts, bez šaubām, ir 1997.gadā atklātais Gugenheima
(Guggenheim) modernās mākslas muzejs. Arhitekta Franka O.Gīrija veidotā futūristiskā celtne
glabā apjomīgu kolekciju: 20. gadsimta klasiskais avangards, ekspresionisms, abstrakcionisms,
konceptuālisms, minimālisms u.c. Spāņu vīna degustācija pie Haro!
• Burgosas (Burgos) apskate pēcpusdienā. Pilsēta dibināta 884.gadā. Tā bija Kastīlijas un Leonas
Apvienotās Karalistes galvaspilsēta no 1073.gada līdz 1492.gadam. Kā daudzas Kastīlijas pilsētas
Burgosa 15. – 16.gadsimtā kļuva bagāta, tirgojoties ar vilnu. Ienākumi tika investēti izcilos mākslas
priekšmetos un celtnēs, kas grezno pilsētu arī mūsdienās. Burgosas katedrāle (UNESCO) – trešā
lielākā gotiskā katedrāle Spānijā celta 1221.gadā. Celtne lepojas ar diviem 84 m augstiem torņiem,
grezniem portāliem un kapelām. Lai gan patreizējā restaurācija liedz aplūkot to pilnībā, iespējams
apmeklēt Museo Catedrático un klosterpagalmu. Zem centrālā Doma velves atdusas leģendārais
spāņu varonis Sids Kampeadors (El Cid, no arābu valodas Sīdī –„kungs”). Catuja de Miraflores
karaliskās kapenes tiek uzskatītas par viskrāšņākajām kapenēm Eiropā. Pilsētā ir daudz vilinošu
veikaliņu un ēstuvju, ārpus mūriem iespējama pastaiga gar upi
• Segovijas (Segovia) vecpilsēta atrodas kalna, un to ieskauj divas upes –Eresma un Klamoresa.
Viens no populārākajiem apskates objektiem pilsētā ir 1.gs. uzbūvētais romiešu akvedukts, kurš
stiepjas cauri visai Segovijas vecpilsētai. Šo akveduktu izmantoja līdz pat 19.gs.beigām
• Madride (Madrid) – mūsdienu Spānijas galvaspilsēta, kura atrodas pašā valsts vidienē. Pilsētā ir trīs
galvenās daļas: Madrides vecpilsētā redzama izteikta vēsturiskā saistība ar mauru laikiem, Burbonu
Madridē jūtami saglabājusies karaliskās dinastijas saistība ar Franciju, bet La Castellana gan dzīves
ritma, gan arhitektūras jomā tiek uzskatīta par pilsētas modernāko daļu

piektdiena, 06.09.
Madride – Escorial –
Santa Cruz del Valle –
Avila – Madride

***viesnīca Madridē
sestdiena, 07.09.
Madride – Toledo –
Madride

***viesnīca Madridē
svētdiena, 08.09.
Madride – Rīga

• Madride un tās apkārtne (Comunidad de Madrid) atrodas Spānijas centrālajā plakankalnē, taču uz
ziemeļiem no Madrides atrodas Gvadarramas kalni (Sierra de Guadarrama). Šo kalnu rietumu
priekškalnē atrodas Filipa II celtā San Lorenzo de El Escorial klosterpils, no kuras viņš pārvaldīja
savu impēriju. Ģenerāļa Franko grandiozais memoriāls pilsoņu kara upuriem Kritušo ielejas Svētais
krusts (Santa Cruz del Valle de los Caidos). Iespaidīgais 150 m augstais krusts paceļas virs bazilikas,
kura ir izkalta klintī 250 m dziļumā. Bazilikas celtniecības darbi ilga 16 gadus
• Avilas (Avila) mūri, kuru kopējais garums pārsniedz 2 km, celti 11.gs. Mūrus, kurus no trim pusēm
aizsargā krauja, balsta 88 masīvi torņi, kuri dod vajadzīgo patvērumu arī stārķiem
• Toledo – senā Spānijas galvaspilsēta, kultūras un zinātnes metropole, El Greko slavinātā pilsēta ar
baroka katedrāli un tradīcijām bagātās metālkalēju un ieroču darbnīcas
• Madrides vecpilsēta robežās no Plaza de la Villa līdz Puerta del Sol laukumam ir daudz vēsturisku
un interesantu vietu: Plaza Mayor un, dzelzs konstrukcijas tirgus Mercado de San Miguel, karaļa
pils Palacio Real, Almudenas katedrāle (Catedral de la Almudena). Burbonu monarhu (18.gs.)
mantojums ir gan ēka, kurā vēlāk izveidoja Prado muzeju (Museo del Prado), gan Retiro parks
(Parque del Retiro). Brīvais laiks, iepirkšanās!
• Prado gleznu galerija Madridē ar vienu no plašākajām kolekcijām Eiropā, kurā var aplūkot izcilos
spāņus El Greko un Goiju, kā arī slavenu flāmu, itāļu un citu skolu meistaru darbus
• ~ 14.00 transfērs uz lidostu, 16.50-21.50 lidojums Madride – Rīga

Ceļazīmes cenā ietilpst

• lidojums Rīga – Bordo – Madride – Rīga, lidostas nodokļi, nododamā bagāža 20 kg, rokas bagāža 8 kg
• transporta pakalpojumi ar komfortablu autobusu ceļojuma laikā (gaisa kondicionētājs, karstais ūdens, tēja, kafija)
• naktsmītnes (atbilstoši ceļojuma aprakstam) ***viesnīcās: divvietīgās istabās ar dušu un WC, brokastis
• IMPRO grupas vadītāja – gida pakalpojumi, veselības apdrošināšana
Piemaksa par komfortu un atlaides

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās
ceļazīmes cena bērniem līdz 11 g.v. (ieskaitot)
ceļazīmes cena bērniem no 12 līdz 16 g.v. (ieskaitot)

EUR 225
EUR 857
EUR 865

Ceļazīmes cenā neietilpst

• ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos
• sabiedriskais transports, pusdienas, vakariņas, personīgie izdevumi
Iespējamās papildizmaksas (tabulā minētas 2018. gada cenas)
EUR
austeru degustācija
no 10
Bordo vīnu degustācija
15
Gugenheima modernās mākslas muzejs Bilbao
15
vīna degustācija pie Haro
no 12
Burgosas katedrāle
8
San Lorenzo de El Escorial
12
Avilas mūri un katerdrāle
8
Toledo katedrāle ar gidu
8
muzeji Madridē (pēc izvēles brīvajā laikā)
no 8
Karaliskais Botāniskais dārzs
6
Madridē Prado muzejs
15
Pieteikšanās ceļojumam

avanss
otrā iemaksa
pilna summa
EUR 140 līdz 01.06. EUR 385 līdz 01.08. atlikusī summa
• ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības
jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot
Atteikšanās no ceļojuma

atteikšanās datums
līdz 01.06.
pēc 01.06.
pēc 01.08.
zaudētā summa
EUR 70
EUR 300
visa summa
• iemaksāto summu līdz 01.08. iespējams pāradresēt citai personai,
kura vēlas doties minētajā ceļojumā
Ceļojumam nepieciešamie dokumenti
• LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2007.gada 19.novembra, vai Latvijas pilsoņa ID karte, kas ir derīga līdz ceļojuma beigām
• LR nepilsoņu pase, kas izdota pēc 2007.gada 19.novembra un ir derīga vēl 3 mēnešus pēc ceļojuma beigām
• Pases, kas izdotas līdz 2007.gada 19.novembrim (beztermiņa un izdotās uz 50 gadiem), nav derīgas ceļošanai!
! Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai ceļojuma cenā ir pieļaujami LR normatīvo aktu ietvaros nodokļu un
nodevu izmaiņu gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja
IMPRO
RLB namā Merķeļa ielā 13 – 122
tālrunis: 67221312, fakss: 67221256
e-pasts: impro@impro.lv
skype: impro.info
www.impro.lv

www.draugiem.lv/impro
www.facebook.com/improcelo
www.twitter.com/impro_celo

