KRĀSAINĀ ANDALŪZIJA
GADU MIJĀ
2019

Jūsu vieta papildus apskates objektos tiks rezervēta, ja pieteiksieties un
veiksiet apmaksu līdz 28.11.

28.12. – 01.01.
diena, maršruts
setdiena, 28.12.
Rīga –– Seviļa Ronda

5 dienas

865 EUR

notikumi, apskates objekti

• 5.50 tikšanās Rīgas Starptautiskajā lidostā (iepretim airBaltic birojam)
• 7.50-11.30 lidojums Rīga – Seviļa
• Sevilja – Andalūzijas pērle ar lielāko gotisko katedrāli Eiropā un pilsētas simbolu
Hiraldas torni – augstāko minaretu pagātnes islāma pasaulē. Ejot kājām, ekskursijas
laikā apskatīsiet vēl vienu arābu laika arhitektūras šedevru – bijušo valdnieku pili
Alcazar ar krāšņajām zālēm un mūžam ziedošajiem dārziem. Bijusī tabakas fabrikas ēka,
kurā Prospērs Merimē licis norisināties daļai notikumu stāstā Karmena. Turpat blakus
pilsētas iedzīvotāju iemīļotā pastaigu un pulcēšanās vieta Spānijas laukums un Santa
****viesnīca Rondā
Cruz rajons. Alcazar un katedrāles apskate EUR 25.00!
svētdiena, 29.12.
• Ronda - baltā Andalūzijas pilsētiņa, celta uz divām klintīm ar dziļu aizu starp tām. Šī
Ronda – Granāda
grūti pieejamā vieta bija viens no pēdējiem mauru bastioniem līdz 1485. gadam. Ronda
ir korridas dzimtene ar Spānijā vecāko buļļu cīņu arēnu. Rondā kādu laiku dzīvojis arī
Ernests Hemingvejs. Buļļu cīņu arēnas apskate EUR 7.00!
****viesnīca
• El Torcal dabas parks – neliela pastaiga dabas parkā vērojot erozijas izveidotās
Granādā
savdabīgās formas kaļķakmenī
pirmdiena, 30.12.
• Granāda – uz trīs pakalniem celtā pilsēta, bija pēdējo mauru sultānu karaļvalsts, un tās
Granāda
austrumnieciskais šarms te vēl aizvien jūtams. Granādas vecpilsētas apskate. Karaliskā
kapela (Capilla Real), Granādas katedrāle, arābu laika ēkas un pagalmi, šaurās
viduslaiku ieliņas.
• Alhambra – izcilākais arābu laiku piemineklis Spānijā – pils, cietoksnis un dārzi.
Generalife dārzu apskate – Nasridu valdnieki te patvērās no galma intrigām un baudīja
mieru, tādēļ tie tika dēvēti par Augstās paradīzes dārziem. Katedrāles un Capilla Real
apskate EUR 15.00, Alhambras apskate EUR 21.00!
• Flamenko atspoguļo to, kā spāņi uztver sevi un pasauli sev apkārt. Šī sarežģītā un
neierastā deja izveidojās kā čigānu, musulmaņu, mauru un spāņu kultūru sintēze. Saka,
****viesnīca
ka tie, kuri kaut reizi redzējuši īstu flamenko, to nevarēs aizmirst! Flamenko mūzikas
Granādā
vakars Granādā EUR 22.00!
otrdiena, 31.12
• Kordova (Cordoba) – kādreiz varenā Kordovas arābu emirāta galvaspilsēta šķiet
Granada – Cordoba grimusi vieglā snaudā, atminoties savu slavas apvīto pagātni. Galvenais tūrisma magnēts
Seviļa
ir kādreizējo kalifu celtā Mezquita mošeja – katedrāle, kas celta uz romiešu tempļa
drupām un vecpilsētas austrumnieciskā aura. Lielā mošeja – katedrāle mauru laikos
simbolizēja islāma varenību Ibērijas pussalā. Mošejas griestus balsta vairāk nekā 850
granīta, jašmas un marmora kolonnas. Mezquita apskate EUR 13.00!
***viesnīca Seviļā
• Vecgada vakariņas viesnīcā un lustīga Jaunā gada sagaidīšana Seviļas centrā!

trešdiena, 01.01.
Seviļa - Rīga

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• brīva priekšpusdiena Seviļā
• lai 2020. gads būtu garšām bagāts – spāņu ēdienu gatavošanas pavārklase un
pusdienas (iekļauts ceļojuma cenā)! Lieliskākā spāņu ēdienu īpašība ir vienkāršība –
visi azartiski kombinē ikdienišķas sastāvdaļas, panākot neaizmirstami gardu rezultātu.
Apgūsim tikai dažus no noslēpumiem, kas raksturo ēdienu garšas nianses un, protams,
baudīsim – nesteidzīgi (~4.st.)
• ~ 19.00 transfērs uz Seviļas lidostu
• lidojums Seviļa – Rīga 21.25-02.45

Piemaksa par komfortu un atlaides
piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās

EUR 150

ceļazīmes cena bērniem līdz 16 g.v. (ieskaitot)

EUR 840

Ceļazīmes cenā ietilpst
lidojums Rīga – Seviļa – Rīga,
lidostu nodokļi, nododamā bagāža 15 kg, rokas bagāža 6 kg
IMPRO grupas vadītāja un vietējo gidu pakalpojumi
veselības apdrošināšana
transporta pakalpojumi ar komfortablu autobusu ceļojuma laikā
naktsmītnes (atbilstoši ceļojuma aprakstam) ***/****viesnīcās
divvietīgās istabās ar dušu un WC, brokastis
Ceļazīmes cenā neietilpst
ieejas maksas ceļojuma programmā minētajos apskates objektos
personīgie izdevumi
sabiedriskais transports
pusdienas (izņemot 01.01.), vakariņas (izņemot 31.12)
dzeramnaudas apkalpojošajam personālam ~10 EUR

Pieteikšanās ceļojumam
avanss
otrā iemaksa
pilna summa
EUR 140
līdz 26.09.
EUR 380
līdz 28.11.
atlikusī summa
• ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības jūsu
rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot
Atteikšanās no ceļojuma
atteikšanās datums
līdz 26.09.
pēc 26.09.
pēc 28.11.
zaudētā summa
EUR 70
EUR 290
visa summa
• iemaksāto summu līdz 13.12. 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
www.draugiem.lv/impro
RLB namā Merķeļa ielā 13 – 122
tālrunis: 67221312, fakss: 67221256
e-pasts: impro@impro.lv
www.facebook.com/improcelo
skype: impro.info
www.impro.lv
www.twitter.com/impro_celo

