2019

MADRIDE, TOLEDO
UN VALENSIJA

04.12. – 08.12.
diena, maršruts
trešdiena, 04.12.
Rīga – Valensija

***viesnīca Valensijā
ceturtdiena, 05.12.
Valensija –Toledo –
Madride

***viesnīca Madridē
piektdiena, 06.12
Madride – Avila –
Segovija – Madride

***viesnīca Madridē
setdiena, 07.12.
Madride

***viesnīca Madridē

5 dienas

695 EUR

notikumi, apskates objekti
• 5.45 tikšanās Rīgas lidostā (iepretim airBaltic birojam)
• 7.45 – 11.00 lidojums Rīga – Valensija
• Valensija (Valencia) – Spānijas trešā lielākā pilsēta atrodas auglīga, apelsīnkoku un sakņaugu
plantācijām klāta līdzenuma vidū Turijas upes krastos. Senais El Carmen kvartāls atrodas upes labajā
krastā, taču lielākā daļa apskates objektu atrodas Plaza del Ayuntamiento (rātslaukuma) tuvumā.
Iespaidu atstāj arī vietējā arhitekta Santjago Kalatravas veidotais Panorāmas kinoteātris Mākslas un
zinātnes pilsētā un UNESCO sarakstā iekļautā Zīda birža. Tā kā Valensijā ir maigs klimats, te noris
ļoti aktīva dzīve ārpus mājokļa sienām – krodziņi, kafejnīcas, bāri, ielu muzikanti!
• Valensija ir paeljas dzimtene! Pusdienas - īsta Valensijas paelja ar vistu un trusi, bonusā vēl skatu
uz rīsa laukiem – iekļautas ceļojuma cenā!
• Toledo – senā Spānijas galvaspilsēta, kuru slavināja El Greko, atrodas pakalna virsotnē Taho upes
ielokā. Pilsētas Alkazara vietā kādreiz ir bijis romiešu cietoksnis. Viduslaikos pilsētā mierīgi līdzās
sadzīvoja kristiešu, musulmaņu un ebreju kultūras. Toledo katedrāle gadsimtiem ilgi ir bijusi spāņu
katoliskās baznīcas centrs un Spānijas arhibīskapa mītne. Toledo mūsdienās ir saglabājušās senas
metālkalēju un ieroču meistaru tradīcijas
• Spānija ir starp vīna pasaules varenajiem un kopējais saražotais vīna apjoms ir viens no lielākajiem
pasaulē. Spānija izceļas ar ļoti plašu vietējo unikālo vīnogu klāstu (tiek kultivēts ap 400 dažādu
šķirņu), kaut ko no tā visa būs iespēja baudīt vīna degustācijā - iekļauts ceļojuma cenā!
• Avilas viduslaiku mūri celti 11.gs. To kopējais garums pārsniedz 2 km, no trim pusēm aizsargā
krauja, balsta 88 masīvi torņi, kuri dod vajadzīgo patvērumu arī stārķiem. Pati pilsēta, dēvēta arī par
Bruņinieku Avilu (Avila de los Kabaljerosa), atrodas 1131 m virs jūras līmeņa
• Segovijas (Segovia) vecpilsēta atrodas kalna, un to ieskauj divas upes – Eresma un Klamoresa. Viens
no populārākajiem apskates objektiem pilsētā ir romiešu akvedukts, kurš stiepjas cauri visai
Segovijas vecpilsētai. Akveduktu izmantoja līdz pat 19.gs.beigām. Iespaidīgo gotiskā stila katedrāli
sāka būvēt 1525.gadā.
• Iespēja iepazīt Spānijas virtuvi, vēsturiskā krodziņā pusdienās baudot piena sivēna cepeti
• Madride – mūsdienu Spānijas galvaspilsēta atrodas pašā valsts vidienē. 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. Madrides vecpilsētā robežās no Plaza de la Villa līdz Puerta del Sol
laukumam ir daudz vēsturisku un interesantu vietu: Plaza Mayor un tā apbūve, vienstāva dzelzs
konstrukcijas tirgus Mercado de San Miguel, greznā karaļa pils Palacio Real un Almudenas katedrāle.
Madridi izgaršot var bāros un kafejnīcās, kurās piedāvā tapas. Spāņi ir lieli vīna un kafijas dzērāji.
Noteikti nobaudāms ir sangria. Dzēriens, ko gatavo sajaucot sarkanvīnu ar gaseosa (limonādi),
citrusaugļu gabaliņiem un cukuru. Churros – eļļā ceptas mīklas nūjiņas labi garšos ne tikai brokastīs!
• Prado gleznu galerija Madridē ar vienu no plašākajām kolekcijām Eiropā, kurā var aplūkot izcilās
spāņu trijotnes – El Greko, Velaskesa un Goijas, kā arī slavenu flāmu, holandiešu, itāļu, franču un citu
skolu meistaru darbu

• Cuenca reģiona nosaukums cēlies no vārda castillo (nocietināta pils). Kuenka (Cuenca) ir viena no šī
reģiona vēsturiskajām pilsētām, kuras senākā daļa izveidojusies kalnu atzarā, ko no abām pusēm
norobežo Hukaras un Uekaras upju aizas. Katedrāle, Abstraktās mākslas muzejs (Museo de Arte
Abstracto), Museo Arqueologico kolekcijā ir arī romiešu laika eksponāti
• 20.55 – 1.50 lidojums Valensija – Rīga
Piemaksa par komfortu un atlaides
piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās
EUR 95
ceļazīmes cena bērniem līdz 16 g.v. (ieskaitot)
EUR 630
Ceļazīmes cenā ietilpst
lidojums Rīga – Valensija – Rīga, lidostu nodokļi, nododamā bagāža
17 kg, rokas bagāža 6 kg
transporta pakalpojumi ar komfortablu autobusu 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 maksas ceļojuma programmā minētajos apskates objektos
sabiedriskais transports, pusdienas, vakariņas, personīgie izdevumi
dzeramnaudas apkalpojošajam personālam

svētdiena, 08.12.
Madride – Kuenka Valensija – Rīga

•
•
•
•
•
•
•

Iespējamās papildizmaksas (tabulā minētas 2018.gada cenas)
EUR
Madride Prado muzejs
15
Madride sabiedriskais transports
no 6
Toledo katedrāle ar gidu
10
Valensia Museo Fallero
5
El Greko muzejs
5
Zīda birža Valensijā
6
Valensijas katedrāle
5
Avilas mūri, katerdrāle
9
Pudienas vēsturiskajā krodziņā Segovijā
32
Kuenka muzeji
no 6
Pieteikšanās ceļojumam
avanss
otrā iemaksa
pilna summa
EUR 140
līdz 06.09
EUR 290
līdz 06.11.
atlikusī summa
• ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības jūsu
rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot
Atteikšanās no ceļojuma
atteikšanās datums
līdz 06.19.
pēc 06.19.
pēc 06.11.
zaudētā summa
EUR 70
EUR 200
visa summa
• iemaksāto summu līdz 26.11. 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

