
  

BRĪVDIENAS MADRIDĒ 

UN APKĀRTNĒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madride – Spānijas karaļvalsts galvaspilsētā var skatīt gan mauru laikmeta austrumniecisko 

noskaņu, gan tvert franciskās Burbonu izjūtas vai vienkārši baudīt la Castellana mūsdienīgo 

dzīves ritmu. Toledo – senā Spānijas galvaspilsēta, kur savulaik vienuviet mierīgi 

līdzāspastāvēja kristiešu, musulmaņu un ebreju kultūras. 

Visas naktis vienā viesnīcā! 
 

 04.05. – 08.05. 5 dienas EUR 725 
 

  diena, maršruts         notikumi, apskates objekti 
ceturtdiena, 04.05. 

Rīga – Madrid 
 

 

 

 

***viesnīca Madridē 

• 11:00 tikšanās Rīgas starptautiskajā lidostā (iepretim airBaltic birojam) 

• 13:10 – 16:20 (airBaltic) lidojums Rīga – Madride (Madrid) 

• Madride – mūsdienu Spānijas galvaspilsēta, kura atrodas pašā valsts vidienē. Pilsētā ir trīs galvenās 

daļas: 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 

•  transfērs uz viesnīcu, iekārtošanās viesnīcā  

piektdiena, 05.05. 

Madrid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***viesnīca Madridē 

• Madrides vecpilsētā robežās no Plaza de la Villa līdz Puerta del Sol laukumam ir daudz vēsturisku 

un interesantu vietu: Plaza Mayor, kuras vēsturi 15.gs aizsāka Habsburgi, izveidojot Madrides 

centrā pilsētas galveno tirgus laukumu. Puerta del Sol jeb Saules vārtu laukums ir t.s. “nulles km” 

– vieta, no kuras uzsāk skaitīt Spānijas ceļu kilometrus. Te atrodas arī slavenais pulksteņtornis, 

kurš piesaista visas karalistes uzmanību 31.decembra pusnakts stundā 

• gan madridiešu, gan pilsētas viesu iecienītais San Miguel tirgus ir vieta, kur iepazīt slavenos spāņu 

tapas, jamon un populāros spāņu vīnus. 1916.gadā būvēto tirgus paviljonu un tā mežģīņotās metāla 

konstrukcijas atjaunoja 2009.gadā, kad tirgus paviljons tika atvērts ikvienam interesentam 

• greznā karaļa pils Palacio Real un Almudenas katedrāle (Catedral de la Almudena). Burbonu 

monarhu mantojums (18.gs.) ir gan ēka, kurā vēlāk izveidoja Prado muzeju (museo del Prado), 

gan Retiro parks (parque del Retiro) 

• Prado gleznu galerija Madridē ar vienu no plašākajām kolekcijām Eiropā, kurā var aplūkot izcilos 

spāņus El Greko un Goiju, kā arī slavenu flāmu, itāļu un citu skolu meistaru darbus 

sestdiena, 06.05. 

Madrid – Escorial – 
Santa Cruz del Valle – 

Segovia – Madrid 

 

 

 

 

 

 

***viesnīca Madridē 

• Madride apkārtne (Comunidad de Madrid) atrodas Spānijas centrālajā plakankalnē, taču uz 

ziemeļiem no Madrides atrodas Gvadarramas kalni (Sierra de Guadarrama). Šo kalnu rietumu 

priekškalnē atrodas Filipa II celtā San Lorenzo de El Escorial klosterpils, no kuras monarhs 

pārvaldīja savu impēriju. Bazilika, marmora Karaļu panteons, kapitula zāle, pils otrajā stāvā 

iekārtotais mākslas muzejs – ļauj apmeklētājiem pilnībā iepazīt iespaidīgo klosterpili 

• Ģenerāļa Franko grandiozais memoriāls pilsoņu kara upuriem Kritušo ielejas Svētais krusts (Santa 

Cruz del Valle de los Caidos). Iespaidīgais 150 m augstais krusts paceļas virs bazilikas, kura ir 

izkalta klintī 250 m dziļumā. Bazilikas celtniecības darbi ilga 16 gadus 

• Segovijas (Segovia) vecpilsēta atrodas kalnā. To ieskauj divas upes – Eresma un Klamoresa. Viens 

no populārākajiem apskates objektiem pilsētā ir 1.gs. uzbūvētais romiešu akvedukts, kurš stiepjas 

cauri visai Segovijas vecpilsētai. Šo akveduktu izmantoja līdz pat 19.gs.beigām 

 

 

 

2023 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  diena, maršruts        notikumi, apskates objekti 
svētdiena, 07.05. 

Madrid – Toledo – 

Madrid 
 

 

 

 

 

***viesnīca Madridē 

• Toledo – senā Spānijas galvaspilsēta, kuru slavināja El Greko, atrodas pakalna virsotnē Taho upes 

ielokā. Pilsētas Alkazara vietā kādreiz ir bijis romiešu cietoksnis. Vestgoti Toledo m.ē. 6. gs. 

pasludināja par savu galvaspilsētu. Viduslaikos pilsētā mierīgi līdzās sadzīvoja kristiešu, musulmaņu 

un ebreju kultūras. Toledo katedrāle gadsimtiem ilgi ir bijusi spāņu katoliskās baznīcas centrs un 

Spānijas arhibīskapa mītne. Ilgās celtniecības laikā (1226.g. - 1493.g.) katedrāles arhitektūrā ir 

apskatāms dažādu stilu salikums. Toledo mūsdienās ir saglabājušās senas metālkalēju un ieroču 

meistaru tradīcijas! 

• iepazīšanās ar pasaulē izdaudzinātajiem spāņu vīniem, apmeklēsim Finca Loranque vīna darītavu 

un izgaršosim te darinātos vīnus 

pirmdiena, 08.05. 

Madrid – Alcala de 

Henares - Rīga 

• Alcala de Henares – UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļautā vecpilsēta var lepoties ne tikai 

ar senatnīgi atmosfēru, bet arī ar pasaules slavu guvušiem tās iedzīvotājiem – M.Servantess un viņa 

radītais romantiskā dona Kihota tēls, te dzimusi Aragonas Katrīna, vēlākā Anglijas karaliene, kā arī 

svētās Romas impērijas galva Ferdinands I 

• 13:30 transfers uz lidostu  

• 16:50 – 21:55 (airBaltic) lidojums Madride – Rīga 

Piemaksa par komfortu un atlaides  

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās EUR 190 

ceļazīmes cena bērniem līdz 11 g.v. (ieskaitot) EUR 670 

Ceļazīmes cenā ietilpst 

• lidojums Rīga – Madride – Rīga (ēdināšana nav iekļauta) bagāžas pārvadāšana (8kg rokas bagāža, 20kg  nododamā bagāža); 

•  tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā; 

•  4 naktis viesnīcā atbilstoši maršruta aprakstam; 

• nakšņošana divvietīgās istabā *** viesnīcā ar brokastīm;  

• IMPRO grupas vadītāja un krieviski runājošu vietējo gidu pakalpojumi 

• veselības apdrošināšana ar Covid-19 riska segumu; (ceļojuma atcelšanas risks darbojas līdz 75 gadu vecumam); 
(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 cena neietilpst  

• ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos, pusdienas, vakariņas 

• dzeramnauda šoferim un vietējiem gidiem (~30 EUR) 

• audio sistēmas īre 2 EUR/dienā (~10 EUR) 

Iespējamās papildizmaksas (EUR), tabulā minētas 2022.gada cenas                                           

San Lorenzo de El Escorial 15 EUR Madridē Prado muzejs 12 EUR 

Valle de los Caidos (El Escorial) 10 EUR Karaliskais Botāniskais dārzs 7 EUR 

muzeji Madridē (pēc izvēles brīvajā laikā) no  10 EUR Vīna darītava pie Toledo 20 EUR 

Pieteikšanās ceļojumam     Atteikšanās no ceļojuma 

avanss  otrā iemaksa pilna summa  atteikšanās datums līdz 03.03. pēc 03.03. pēc 03.04. 

EUR 150 līdz 03.03. EUR 350 līdz 03.04. atlikusī summa   zaudētā summa EUR 125 EUR 300 visa summa 

• ja minētas iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot  

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti                       

• LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 19.11.2007., vai Latvijas pilsoņa ID karte, kas ir derīga vēl 3 mēnešus pēc ceļojuma beigām 

• LR nepilsoņu pase, kas izdota pēc 2007.gada 19.novembra un  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 

 

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

