2019

KATALONIJAS
KALEIDOSKOPS AR
IELŪKOŠANOS FRANCIJĀ

15.09. – 22.09.
diena, maršruts
svētdiena, 15.09.
Rīga – Barselona Roses
***viesnīca Roses
pirmdiena, 16.09.
Roses
***viesnīca Roses
otrdiena, 17.09.
Roses – Figueres –
Besalu – Olot
- Roses

***viesnīca Roses
trešdiena, 18.09.
Roses - Barselona –
– Roses

*** viesnīca Roses
ceturtdiena, 19.09.
Roses – Carcssonne
– Narbonne – Roses

***viesnīca Roses

8 dienas

EUR 895

notikumi, apskates objekti
• 11.25 tikšanās Rīgas lidostā (iepretim airBaltic birojam)
• 13.30 – 16.10 lidojums Rīga – Barselona
• brauciens līdz Roses Costa Brava (Mežonīgais krasts) piekrastē – ap 200 km garo Spānijas
piekrasti mēdz dēvēt arī par mežonīgo krastu, kas piepildīts kūrortiem visā tā garumā!
Diena bez autobusa
• atpūta pie jūras – Roses atrodas pie plaša līča. Šī piekrastes garākā pludmale piedāvā lielisku atpūtu,
iespēju izbraukt ekskursijā ar kuģīti (notiek tikai labvēlīgos laika apstākļos) gar Roses piekrasti
līdz kūrortpilsētai Kadakesa (Cadaques) un Cap de Creus zemesrags netālu no Francijas robežas
raksturojas ar sniegbaltām klintīm, klinšainu piekrasti
• Figueres – mazās pilsētiņas lepnums ir mākslinieka-sirreālista-fantasta Salvadora Dalī 1974.
gadā veidotais muzejs Teatre-Museu Dali. Lai arī šeit maz slavenāko darbu, muzejs ir paša Dalī
iekārtots nemaldīgi daliāniskā manierē, tāpēc tas ir viens no populārākajiem muzejiem Spānijā.
Salvadors Dalī ir dzimis 1904. gadā Figueres. Savu pirmo izstādi viņš atklāja 15 gadu vecumā.
Pēc mācībām Madrides Mākslas skolā (Escuela de Bellas Artes) jaunais mākslinieks,
izmēģinājis roku kubismā, futūrismā, metafiziskajā glezniecībā, 1929. gadā pievērsās
sirreālismam, kļūstot par šī viziena populārāko mākslinieku!
• Besalu (Besalu)– gleznainā viduslaiku mazpilsēta ar šaurajām, romantiskajām ieliņām, laukumiem
un unikālo 14. gadsimta Pont Vell tiltu pāri Fluvijas upei
• Olot (Olot) – apdzisušu vulkānu ieskauta mazpilsētiņa, kurā 18. gadsimtā uzplauka tekstilrūpniecība
un attīstījās tā dēvētā Olotas mākslas skola, kurai raksturīgi zīmējumi uz koklvilnas auduma
• Katalonijas galvaspilsēta Barselona: Rambla avēnija, A. Gaudi arhitektūras šedevri. Vecpilsētas
gotiskais kvartāls, Barselonas katedrāle, jaunās mākslas arhitektūras šedevri L’Eixample rajonā.
Gueja parks (Park Güell) , Okeanogrāfijas centrs. Gaudi vērienīgākais darbs – katedrāle Sagrada
Familia (lūdzam pieteikties katedrāles apskatei līdz 30.08., veicot iemaksu EUR 19.00)
• Barselona – senā romiešu Barcino un tagadējās Katalonijas galvaspilsēta ir ne tikai viena no
visnozīmīgākajām Vidusjūras ostām, bet arī, iespējams, vismodernākā, dinamiskākā un čaklākā
pilsēta Eiropā. Ideāls ģeogrāfiskais izvietojums – pie jūras, kalnu amfiteātra ieskauta, –
kombinācijā ar bagātīgu vēsturisko un kultūras mantojumu
• Karkasone (Carcassonne) – šauras ieliņas un viduslaiku atmosfēra. Ar dubultmūri nocietinātā
vecpilsēta kalpo par viduslaiku nocietinājumu būvēšanas mākslas paraugu. Nevainojami restaurētā
pilsētas citadele La Cite, tās ieeju Porte Narbonnaise sargā divi smilšakmens torņi, divi iespadīgi
nolaižami vārtu režģi, divas dzelzs durvis, aizsarggrāvis un paceļamais tilts. Citadele atrodas
stratēģiski nozīmīgā vietā starp Atlantijas okeānu un Vidusjūru, koridorā starp Pireneju (Ibērijas)
pussalu un pārējo Eiropu. Šeit bijis patvērums arī katariem!
• Narbonna (Narbonne) - Romas impērijas Gallijas provinces galvaspilsēta un osta. Mauri valdīja
pilsētā līdz 759. gadam. Viduslaikos Narbonna bija kataru atbalsta centrs un vēlāk ietekmīga Romas
katoļu bīskapija

piektdiena, 20.09.
Roses – Monserata –
Roses
***viesnīca Roses
sestdiena, 21.09.
Roses – Pubola –
Girona – Roses
***viesnīca Roses
svētdiena, 22.09.
Barselona –- Rīga

• Kataloņu svētajā kalnā Montserratā (mont serrat – robotais kalns) kā ligzda paslēpies gandrīz
tūkstoš gadu senais benediktīniešu klosteris, kurā tiek godāta Katalonijas patronese – Melnā
Madonna La Moreneta. Kalns ar pūķa olām līdzīgo akmens krāvumu piedāvā pastaigas ar elpu
aizraujošiem skatiem uz Sv.Miķeļa krusta vietu
• Pubolas pils – Dalī dāvana savai mūzai, Galas rezidence un patvērums līdz pat viņas nāves
stundai, kurā pats Dalī varēja ierasties tikai ar Galas parakstītu ielūgumu. Dalī pēdējā darbnīca
• Žironas apskate: provinces galvaspilsētu divās daļās sadala Onjaras upe. Labajā krastā izvietojusies
skaista un labi saglabājusies vecpilsēta, kura, pēc vēsturnieku uzskatiem, ir senā Gerunda, ko
pieminējuši Plīnijs un Cēzars
• ~ 12.30 transfērs uz lidostu
• 17.10 – 21.50 lidojums Barselona – Rīga

Piemaksa par komfortu un atlaides
piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcā
ceļazīmes cena bērnam līdz 11 g.v. (ieskaitot)
ceļazīmes cena bērnam 12 līdz 16 g.v. (ieskaitot)
•
•
•
•
•

EUR 140
EUR 835
EUR 855

Ceļazīmes cenā ietilpst
lidojums Rīga – Barselona – Rīga, lidostas nodokļi, nododamā
bagāža 20 kg, rokas bagāža 8 kg
komfortabls autobuss ceļojuma laikā
naktsmītnes (atbilstoši ceļojuma aprakstam)
***viesnīcās: divvietīgās istabās ar dušu un WC, brokastis
IMPRO grupas vadītāja – gida pakalpojumi
veselības apdrošināšana

Ceļazīmes cenā neietilpst
• ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos
• pusdienas, vakariņas, personīgie izdevumi, dzeramnauda
Iespējamās papildizmaksas (tabulā minētas 2018. gada cenas)
Barselona
Sagrada Familia katedrāle
Gueja parks (Park Güell)
sabiedriskā transporta biļete
Roses
kuģītis uz Kadakesu
Montserrata
funikulieris
muzejs
Figueres
S. Dalī muzejs
Pubol la Pera
Galas Pubolas pils

EUR
19
8
11
20
12
10
12
10

Pieteikšanās ceļojumam
avanss
otrā iemaksa
pilna summa
EUR 140 līdz 15.06. EUR 385 līdz 15.08. atlikusī summa
• ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības
jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot
Atteikšanās no ceļojuma
atteikšanās datums Līdz 15.06.
pēc 15.06.
pēc 15.08.
zaudētā summa
EUR 70
EUR 300
visa summa
• iemaksāto summu līdz 29.08. 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

