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Maljorkas sala – visatpazīstamākā un lielākā Baleāru sala, uz ko norāda arī tās 

nosaukums insula maior – Lielā sala. Patīkamā Vidusjūras klimata, lielisko 

pludmaļu dēļ tā ir viena no populārākajām atpūtas vietām Eiropā. Iepazīsim gan 

galvaspilsētu un nomaļos Vidusjūras līčus, gan arī slavenās Draka alas 
 

                                     Ieejas maksa apskates objektos iekļauta ceļojuma cenā! 

 01.05. – 08.05. 8 dienas            EUR 995 
diena, maršruts      notikumi, apskates objekti 

svētdiena, 01.05. 

Rīga – Palma de 
Maljorka – Peguera 

 

***viesnīca Peguerā 

 5:50 tikšanās Rīgas starptautiskajā lidostā (iepretim airBaltic birojam) 

 7:55 – 10:45 lidojums Rīga – Palma de Maljorka airBaltic lidojums 

 transfērs līdz viesnīcai Peguerā (Peguera). Iekārtošanās viesnīcā ap 16.00 

 maigā klimata un tieši pludmaļu dēļ Maljorka ir kļuvusi par vienu no atpazīstamākajiem 

tūrisma un izklaides centriem Spānijā. Atpūta pie jūras 

pirmdiena, 02.05. 
Peguera – Manacor – 

Coves del Drac – 

Peguera 

 
 

 

 
 

 

***viesnīca Peguerā 

 Pērļu fabrika – Perlas Majorica Manacorā dibināta 1890. gadā. Maljorkas pērļu 

ražošanā stingri jāievēro noteikts tehnoloģisks process, kas līdzinās pērļu augšanai dabā: 
alabastra lodīte slāni pēc slāņa tiek pārklāta ar perlamutra esenci, ko iegūst, pārstrādājot 

jūras organiskos elementus, proti, zivju zvīņas. Pēc katra slāņa uzklāšanas audzējamā 

pērle tiek žāvēta, pulēta un pārklāta ar nākamo esences slāni, līdz meistari ir ieguvuši 

pērli ar pietiekami biezu perlamutra slāni un atbilstošu spīdumu 

 Draka alas (Coves del Drac) – ir plašākās no neskaitāmajām Maljorkas pazemes alām. 

Viena no četrām alām tiek dēvēta par “Diānas vannu”, citā alā ir pazemes ezers Martel, 

kas atrodas 39 m dziļumā. Pārējām divām alām, kuras ir ne mazāk iespaidīgas, arī katrai 

ir savs vārds: “Laumiņu teātris” un “Apburtā pilsēta”  

 Cala Figuera – zvejnieku ciematiņš ar līcīšiem, laivām un zvejnieku tīkliem krastmalās  

otrdiena, 03.05. 

Peguera – Palma de 

Maljorka – Peguera 

 
 

 

***viesnīca Peguerā 

 Palma de Maljorka (Palma de Mallorca) – salas galvaspilsēta ar tās lepnumu gotisko 

katedrāli, kas celta no Santanyi akmeņlauztuvēs iegūtā zeltainā kaļķakmens un redzama 

pāri visai pilsētai. Palmā veiksmīgi ir apvienojies senais ar mūsdienīgo, jo tur var atrast 

veldzi gan ēnainos mauru laiku pagalmiņos ar strūklakām, gan blakus savrupmājām 

redzēt lielas sabiedriskās celtnes. Pilsētas dzīvākā iela ir Passeig des Born, kuras 
kafejnīcās jānogaršo viens no Maljorkas vietējiem saldumiem – ensaimada 

(gliemežnīcas formas smalkmaizīte ar pūdercukuru) 

 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diena, maršruts      notikumi, apskates objekti 

trešdiena, 04.05. 

Peguera – Cap 

Formentor – Sa Calobra 

– Peguera 
 

 

***viesnīca Peguerā 

 Cap de Formentor – Maljorkas ziemeļu punkts, klints izvirzījums jūrā. Iespējama 

pastaiga pa akmeņainu taku līdz klints galam. Iešanai nepieciešami ērti apavi! 

 Sa Calobra līcis, līdz kuram ved 13 km garš līkumots ceļš ar skaistiem panorāmas 

skatiem. Pastaiga un atpūta Torrent de Pareis pludmalē. Maljorkas salas daudzveidīgā 

daba pārsteidz ceļotājus, kas ierodas pirmo reizi. Nevienā citā Eiropas salā nav sastopama 

tik liela ainavu dažādība: centrālās Maljorkas auglīgie līdzenumi, Tramuntanas kalnu 
virsotnes un saulainās pludmales!  

ceturtdiena, 05.05. 

Peguera  
***viesnīca Peguerā 

 atpūta pie jūras, brīva diena! 

Iepēja individuāli ar sabiedrisko transportu braukt (~ 1h) uz salas galvaspilsētu Palma de 

Maljorka (Palma de Mallorca)  

piektdiena, 06.05. 
Peguera – Esporles – 

Valldemosa – Deia – 

Peguera 
 

 

 

 

 

 

***viesnīca Peguerā 

 Sagranha (Sa Granja) – privāta muiža, agrāk cisterciešu klosteris, tagad pieder Segui 
ģimenei, kura šo gandrīz nepārbūvēto 18.gs. māju atvērusi apskatei un aktīvi 

apsaimnieko joprojām. Saimniecībā apskatāmi dzīvnieki, lauku darbarīki, mājas 

iekārtojums, trauki, dziju krāsošana, olīvu spiedes un ražošana, moku kambaris ar rīkiem. 

Noslēgumā degustācija: ievārījumi, desas, vīģu kūka  

 Kalnu pilsētiņā Vajdemosa (Valldemosas) un klosteris (Real Cartuja de Jesus de 

Nazaret). Sākotnēji klosteris kalpojis kā mauru Alkazārs, tad karaļu rezidence un tikai 

tad kā klosteris, kura celles vēlāk pārdeva privātpersonām, kuru īpašumā tās joprojām 

atrodas. Šeit dzīvoja arī poļu komponists Frideriks Šopēns un rakstniece Žorža Sanda, 
kura vēlāk salu un tās iemītniekus attēloja savā romānā “Ziema Maljorkā”. Friderika 

Šopēna piemiņas vieta ir iekārtota “Šopēna cellē”, tur arī apskatāmas viņa klavieres 

sestdiena, 07.05. 

Peguera  
***viesnīca Peguerā 

 atpūta pie jūras, brīva diena! 

Iespēja individuāli, ar sabiedrisko transportu braukt (~ 1h) uz salas galvaspilsētu Palma 

de Maljorka (Palma de Mallorca) 

svētdiena, 08.05. 

Palma de Maljorka – Rīga 
 8:30 transfērs no viesnīcas uz lidostu Palma de Mallorca 

 11:30 – 16:10 lidojums Palma de Mallorca – Rīga (airBaltic lidojums) 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piemaksa par komfortu un atlaides 

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcā EUR 195 

ceļazīmes cena bērniem līdz 11 g.v. (ieskaitot) EUR 895 

 

Ceļazīmes cenā ietilpst 

 lidojumi Rīga – Palma de Mallorca – Rīga (ekonomiskā klase),  

nododamā bagāža 20 kg, rokas bagāža 8 kg   

 7 naktis 3* viesnīcā, divvietīgas istabas (duša/WC), brokastis 

 grupas vadītāja un vietējā (krieviski runājoša) gida pakalpojumi 

 tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā 

 apdrošināšana ar Covid riska segumu;  

 ieejas maksa muzejos un apskates objektos 

 IMPRO grupas vadītāja-gida pakalpojumi; veselības apdrošināšana 
Iesakām noformēt un ņemt līdzi arī bezmaksas Eiropas veselības apdrošināšanas 

karti (EVAK), ar kuru medicīnas pakalpojumus bieži iespējams saņemt ātrāk un 
vienkāršāk! Uzziņai: www.vmnvd.gov.lv/lv/nvd-pakalpojumi/456-evak-karte  

 

Ceļazīmes cenā neietilpst  

 personīgie izdevumi; pusdienas, vakariņas 

 ieejas maksa apskates objektos, kas nav minēti programmā vai minēti kā papildus 

 dzeramnauda vietējam šoferim un gidam (~20 – 30 EUR) 

Pieteikšanās ceļojumam      Atteikšanās no ceļojuma    

avansa iemaksa EUR 250  atteikšanās datums līdz 01.03. pēc 01.03 pēc 01.04. 

otrā iemaksa līdz 01.03.  EUR 350  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 19.04. iespējams pāradresēt citai personai, kura vēlas doties minētajā ceļojumā 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti                       

 LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 19.11.2007., 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 

 

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

