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NO MADRIDES LĪDZ 

ATLANTIJAS OKEĀNAM, PĀRI 

EIROPAS SMAILĒM LĪDZ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atlantijas okeāna viļņu apskalotie Pireneju pussalas krasti vieno gan Eiropas virsotņu reģionu 

Kantabriju, zaļāko okeāna piekrastes apgabalu Astūriju un līcīšu izroboto Galisijas krastu 

     20.08. – 27.08.            8 dienas    EUR 1145 
 diena, maršruts       notikumi, apskates objekti 

svētdiena, 20.08. 

Rīga – Madride –Tudela 

***viesnīca pie Tudelas 

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

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

• garš pārbrauciens līdz Tudelai (322 km), kas ir Navarras otra lielākā pilsēta Ebro upes ielejā 

pirmdiena, 21.08. 

Tudela – Bardenas 

Reales – Burgos  

 

 

 

 

***viesnīca Burgosā 

• diena tuksnesī! Bardenas Reales – unikāla 455 km2 plaša Dabas kaprīze, kas Eiropā, vairāku tūkstošu 

gadu gaitā izveidojusi savdabīgu pustuksneša teritoriju, kuru 2000.gadā UNESCO pasludināja par 

biosfēras rezervātu. Mūsdienās šī vieta ir iecienītākā un visbiežāk apmeklētā pastaigu vieta Navarrā. 

Brauciens pa Bardenas Reales tuksnesi, vērojot savdabīgās Marsa planētai raksturīgās ainavas, kuras 

nereti ir izmantotas kinofilmu uzņemšanās. Apskatīsim tuksneša kontrastējošākās daļas  Bardena Blanca 

un Bardena Negra, kā arī piestāsim Los Tres Hermanos skatu laukumā un apskatīsim visbiežāk 

fotografēto 50 metrus augsto klinti – Castildetierra 

• brauciens līdz Burgosai 

otrdiena, 22.08. 

Santillana del Mar – 

Altamira – Comillas – 

Potes 

 

 

 

 

**viesnīca pie Potes 

• Burgosa – senā Kastīlijas un Leonas apvienotās karalistes galvaspilsēta no 1073. – 1492.gadam, kas savu 

turību ieguva tirgojoties ar vilnu, bet ienākumi tika izmantoti pilsētas attīstībā un izaugsmē 

• brauciens līdz Atlantijas okeāna piekrastes pilsētiņai Santilliana del Mar (~125 km), kas ir viena no 

skaistākajām piekrastes pilsētām – bruģētās ieliņas, bijušo augstmaņu nami, Plaza Mayor, nelielās 17.gs 

zemnieku mājas 

• nelielā piejūras pilsētiņa Comillas – mudehāru stila iedvesmota, savdabīgu ēku mājvieta. Antonio Gaudi 

El Capricho, kur šobrīd atrodas restorāns, Palacio Sobrellano – pirmā Comillas marķīza neogotiksā pils 

• brauciens līdz Potes – nelielai sniegotu kalnu ieskautai Kantabrijas pilsētai, kur aizsākas neskaitāmas 

dažādas grūtības pastaigu un pārgājienu takas 

trešdiena, 23.08. 

Potes – Oviedo  

 

 

 

 

 

*** viesnīca Oviedo 

• nereti sniegotās Picos de Europa smailes bija pirmās, kuras tālu zemju pētnieki – kuģotāji iztālēm 

saskatīja atgriežoties dzimtajā pusē. Eiropas lielākais nacionālais parks atrodas triju Spānijas provinču 

teritorijā – Astūrija, Kantabrija un Kastīlija – Leona. Iespēja uzbraukt ar Fuente De gaisa tramvaju vienā 

no virsotnēm, lai dotos ~ 3 h garā vieglas grūtības pakāpes pārgājienā 

• brauciens līdz Oviedo (~200 km) – senai Astūrijas karalistes galvaspilsētai. Lai gan kopš pilsētas 

dibināšanas 757.gada nav daudz ēku saglabājušās, tomēr tieši te ir sajūtama izteikti spāniska atmosfēra, 

jo mauri nespēja iekarot šo attālo Atlantijas nostūri. Pēcpusdienā Oviedo pilsētas apskate (ar vietējo gidu 

krievu valodā, objektu apskate no ārpuses) 

ceturtdiena, 24.08. 

Oviedo – Ribadeo – 

Lugo 

 

 

 

 

 

 

*** viesnīca pie Lugo 

• Galisijas reģions atrodas Pireneju pussalas Ziemeļrietumu tālākajā nostūrī. Paši galisieši lepojas ar savu 

ķeltisko izcelsmi. Atlantijas viļņi Galisijas piekrasti ir izrobojuši izveidojot iztēli rosinošas pludmales un 

neskaitāmas sīku salu grupas; piekrastes ciematiņi un unikālās La Gueirua bazalta klintis 

• Ribadeo – viena no pasaules dīvainākajām pludmalēm, dēvēta par katedrāles pludmali. Tās savādās 

klinšu formas atgādina milzīgu katedrāļu jomus. Arī pludmales nosaukums ir gana zīmīgs – Praia de 

Augas Santas jeb Svētā ūdens pludmale. 2013.gadā tā ieguva otrās Eiropas labākās un gleznainākās 

pludmales statusu 

• Lugo vislabāk saglabājušās romiešu liecības visa Spānijā – senās Romas laikā būvētais 6 metrus biezais 

mūris, 10 vārti, kas savulaik nodrošināja ieeju nozīmīgajā pilsētā. Vecpilsētas apskate ar vietējo gidu 

(objektu apskate no ārpuses) 

 



diena, maršruts   notikumi, apskates objekti 

piektdiena, 25.08. 

Lugo – Zamora  

 

 

 

*** viesnīca pie Zamoras 

• El Bierzo reģiona auglīgā augsne ir piemērota vīnogulāju un augļu koku audzēšanai, tomēr savulaik 

šis reģions bija nozīmīga derīgo izrakteņu ieguves vieta. Te savulaik tika iegūtas ogles, dzelzrūda 

un zelts. Laikaposmā no 1. – 4.gs Las Medulas ciematiņa raktuvēs tika iegūts vairāk kā 5000 tonnas 

zelta 

• līdz mūsdienām nav saglabājušās daudz liecību, kas apliecinātu arābu 852.gadā dibinātās senās 

Zamoras pilsētas varenību. Tomēr tā var lepoties savām pilīm un katedrāli, kas celta 12.gs 

sestdiena, 26.08. 

Zamora – Salamanca – 
Madrid  

 

***viesnīca Madridē 

•  vēsturiskā studentu pilsēta Salamanka, kur senpilsētu var uzskatīt kā lielu, atvērtu  brīvdabas 

muzeju ar unikālām ēkām, nocietinājumiem un torņiem. Salamankas 13.gs dibinātā universitāte ir 

viena no senākajām universitātēm Eiropā, 18.gs izveidotais Plaza Mayor ir viens no lielākajiem un 

iespaidīgākajiem laukumiem Spānijā 

svētdiena, 27.08. 

Madride – Rīga  

 

 

 

 

 

 

• 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 

• 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 

• 17:00 – 22:05 lidojums Madride – Rīga (airBaltic lidojums) 

 Piemaksa par komfortu un atlaides   

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās EUR 210 

 ceļazīmes cena bērniem līdz 11 g. (ieskaitot) EUR 1045 

Ceļazīmes cenā ietilpst 

• lidojums Rīga – Madride – Rīga (ekonomiskā klase), bagāžas pārvadāšana  

(rokas 8 kg, nododamā bagāža 20kg) 

• tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā 

• nakšņošana ***un **viesnīcās, divvietīgas istabas (duša/WC), brokastis  

• IMPRO grupas vadītāja un gida pakalpojumi 

• veselības apdrošināšana ar Covid riska segumu (ceļojuma atcelšanas risks  

   darbojas līdz 75 gadu vecumam);  

   iesakām noformēt arī bezmaksas Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK) 

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

Ceļazīmes cena neietilpst  

• pusdienas, vakariņas, personīgie izdevumi  

• ieejas maksa objektos, dzeramnauda ~35-40 EUR    

Iespējamās papildizmaksas (EUR)                                           

Bardenas Reales tuksneša parka ieejas biļete 15 

Palacio Sobrelano 8 

El Capricio de Gaudi 8 

Fuente De pacēlājs kalnos 25 

pusdienas, vakariņas  20-25 

Pieteikšanās ceļojumam     Atteikšanās no ceļojuma   

avansa iemaksa EUR 250  atteikšanās datums līdz 20.06. pēc 20.06. pēc 20.07. 

otrā iemaksa līdz 20.06. EUR 350  zaudētā summa EUR 125 EUR 300 visa summa 

pilna summa līdz 20.07. atlikusī summa      

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

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti                       

• LR pilsoņa pase 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 

 


