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Spānijas Karalistes autonomā teritorija – Katalonija atrodas pie vilinošiem Vidusjūras 

siltajiem ūdeņiem, Pireneju kalnu sniegtajā aizvējā. Zeme ar savu neatkarīgo raksturu, 

unikālo valodu un mākslu. Barselona – Katalonijas galvaspilsēta ir drosmīgi  

mūsdienīga gan arhitektūrā, gan arī tās dzīves stilā 
 

Sakarā ar maršrutā paredzēto apskates objektu pieejamo vietu skaita ierobežojumu, tās 

jāpiesaka un jāapmaksā līdz 15.09.2022.! 

 18.10. – 23.10. 6 dienas EUR 745  
diena, maršruts          notikumi, apskates objekti 

otrdiena, 18.10.  

Rīga – Barselona  

 

 

 

 

***viesnīca Barselonā 

• 12:00 tikšanās Rīgas lidostā (iepretim airBaltic birojam) 

• 14:00-16:40 lidojums Rīga – Barselona 

• 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, ar bagātīgu vēsturisko un 

kultūras mantojumu! 

trešdiena, 19.10. 

Barselona  

 

 

 

 

 

 

 

 

***viesnīca Barselonā 

• Katalonijas galvaspilsēta Barselona: Rambla avēnija nosaukumu ieguvusi no 

arābu valodas vārda “ramla,” kas tulkojumā nozīmē “izžuvusi upes gultne,” kur 

mūsdienīgi rosīgajā ikdienā var skatīt gan vēsturisko Gran Teatre del Liceu, gan 

iespaidīgo Boqueria tirgu. Vecpilsētas gotiskais kvartāls, kuru uzsāka veidot 

Romas imperatora Augusta valdīšanas laikā 27.g.p.K., Barselonas katedrāle, 

Gaudi vērienīgākais darbs – katedrāle Sagrada Familia, kuras kriptā ir apbedīts 

pasaules slavenais mākslinieks. Gueja parks (Parc Güell), kuru grāfs Eusebi 

Guejs pasūtīja arhitektam, lai izveidotu nelielu dārzu pilsētiņu 20 ha plašā 

teritorijā. Šobrīd parks ir iekļauts UNESCO Pasaules kultūras mantojuma sarakstā.   
    Sagrada Familia (EUR 32.00) un Park Guell (15 EUR) apskate jāpiesaka un jāapmaksā                

līdz 15.09. 

ceturdiena, 20.10. 

Barselona –  

Montserrata – Costa 

Brava 

 

 

***viesnīca Costa 

Brava piekrastē 

• Spānijas austrumu piekrastes vīndari piedāvā plašu vīnu izvēli. Villafranca del 

Penedes – izcilākais Katalonijas vīnu rajons. Iepazīšanās ar ražotni un degustācija 
    Vīna darītavas apskate ar degustāciju (EUR 19.00) jāpiesaka un jāapmaksā līdz 15.09. 

• 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 

• brauciens līdz Costa Brava (Mežonīgais krasts) piekrastei 



piektdiena, 21.10. 

Costa Brava – Figueres 

– Costa Brava 

 

 

 

 

***viesnīca Costa 

Brava piekrastē 

• Figueres – mazās pilsētiņas lepnums ir mākslinieka sirreālista – fantasta Salvadora 

Dalī 1974. gadā veidotais muzejs Teatre-Museu Dali. Lai arī šeit atrodas maz 

slavenāko darbu, muzejs ir paša Dalī iekārtots nemaldīgi daliāniskā manierē, tāpēc 

tas ir viens no populārākajiem muzejiem Spānijā 

• Pubolas pils – viens no “Dalī trīsstūra” pieturas punktiem (Portligjata –Figueres 

– Pubol). Senā 1056.gadā būvētā cietokšņpils 20.gs nogalē iegūst mūsdienīgākas 

aprises, pirms Dalī to uzdāvina savai mūzai. Galas rezidence, kurā pats Dalī varēja 

ierasties tikai ar viņas parakstītu ielūgumu   
    Dali muzeja (EUR 17.00) un Pubolas pils apmeklējums (EUR 15.00) jāpiesaka un 

jāapmaksā līdz 15.09. 

sestdiena, 22.10. 

Costa Brava 

 

***viesnīca Costa 

Brava piekrastē 

• atpūta pie jūras. Costa Brava jeb “Mežonīgais krasts” 200 km garumā piedāvā 

lielisku atpūtu gan smilšainos līcīšos, priežu apaugušās kāpās, gan baudot 

mežonīgu krastu ainavas no ekskursiju kuģīša. Iespēju izbraukt ekskursijā ar 

kuģīti (notiek tikai labvēlīgos laika apstākļos) gar piekrasti līdz kūrortpilsētai 

Kadakesai (Cadaques) netālu no Francijas robežas 

svētdiena, 23.10. 

Costa Brava – 

Barselona – Rīga 

• agrs transfērs uz lidostu 

• 10:40 – 15:15 lidojums Barselona – Rīga 

Piemaksa par komfortu un atlaides 

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcā EUR 195 

ceļazīmes cena bērnam līdz 11 g.v. (ieskaitot) EUR 695 

Ceļazīmes cenā ietilpst  

• lidojums Rīga – Barselona – Rīga (ēdināšana nav iekļauta), 

lidostas nodokļi, nododamā bagāža 20 kg, rokas bagāža 8 kg  

• tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā  

• 5 naktis viesnīcā atbilstoši maršruta aprakstam 

• ***viesnīcas, divvietīgas istabas ar dušu un WC, brokastis 

• IMPRO grupas vadītāja – gida pakalpojumi 

• veselības apdrošināšana ar Covid-19 riska segumu;  

• iesakām noformēt un ņemt līdzi arī bezmaksas 

       Eiropas veselības apdrošināšanas karti  (EVAK  

       Uzziņai: http://www.vmnvd.gov.lv/lv/nvd-pakalpojumi/456-evak-karte 

Ceļazīmes cenā neietilpst  

• ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos 

• pusdienas, vakariņas, personīgie izdevumi, dzeramnauda             
 

 

 
Pieteikšanās ceļojumam  Atteikšanās no ceļojuma 

avanss otrā iemaksa pilna summa  atteikšanās datums līdz 15.08. pēc 15.08. pēc 15.09. 

EUR 250 līdz 15.08. EUR 350 līdz 15.09. atlikusī summa  zaudētā summa EUR 125 EUR 300 visa summa 

• ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot  
• iemaksāto summu līdz 04.10. iespējams pāradresēt citai personai,  kura vēlas doties minētajā ceļojumā  

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti  

LR pilsoņa pase/ID karte vai nepilsoņa pase, kas ir derīga vēl 3 mēnešus pēc ceļojuma beigām. 
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 

 

 

Iespējamās papildizmaksas tabulā minētas 2019. gada cenas EUR 

Barselona Kolumba kolonna 4  

sabiedriskā transporta biļete no 2.50  

Monserrata funikulieris 13  

http://www.vmnvd.gov.lv/lv/nvd-pakalpojumi/456-evak-karte

