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SAULES SVĒTĪTĀ 

ANDALŪZIJA un GIBRALTĀRS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Andalūzija – Spānijas kaislīgākā un bezrūpīgākā daļa. Zeme, kur zirgi dejo, buļļi paklausa 

matadoriem un, protams, neatkārtojamais flamenko, kad  vienā taktī saplūst Eiropas civilizācija  

ar arābu atstāto mantojumu. Pat seno cietokšņu arhitektūra šķiet jutekliska un emocionāla. 

Iepazīsim trīs pakalnu pilsētu Granadu, tās krāšņos Generalife dārzus, skatīsim Eiropas lielāko 

katedrāli Seviļā, viesosimies arābu kalifa Abdarrahmāna būvētajā Mezquita mošejā 
 

 25.09. – 02.10. 8 dienas EUR 895 
       diena, maršruts  notikumi, apskates objekti 

sestdiena, 25.09. 

Rīga – Malaga - 

Granada 

  
 

 

***viesnīca Granadā 

 10:45 pulcēšanās Rīgas lidostā (iepretim airBaltic birojam) 

 12:45 – 16:20 lidojums Rīga – Malaga (airBaltic) 

 Andalūzija – Al Andalus – viens no Spānijas autonomajiem apgabaliem, kur var baudīt gan 

Atlantijas okeāna skarbās piekrastes klintis, gan Vidusjūras lutinātās pludmales. Tās 

temperamentīgais raksturs jūtams gan austrumnieciskajā mauru mantojumā, gan vēsturiskajās 

korridas arēnās un mūsdienu flamenko ritmos 

 brauciens līdz Granadai (133 km, 2,5 stundas) 

svētdiena, 26.09. 

Granada 

 
 

 
 
 
 

 

***viesnīca Granadā 

 Granada – uz trīs pakalniem celtā pilsēta, bija pēdējo mauru sultānu karaļvalsts un tās 

austrumnieciskais šarms te vēl aizvien jūtams. Granadas vecpilsētas apskate. Capilla Real – 

karaliskā kapela katoļu monarhiem, 16.gs būvētā Granadas katedrāle, arābu laika ēku un 

pagalmu labirinti, šaurās viduslaiku ieliņas 

 Alhambra – izcilākais arābu laiku piemineklis Spānijā, kuru būvniecību uzsāka 1232.gadā 

Nasridu karalistes valdnieki. Tā  vienlaikus ir pils, cietoksnis un dārzi. Generalife dārzos  Nasridu 

valdnieki patvērās no galma intrigām un baudīja mieru, tādēļ tie tika dēvēti par Augstās paradīzes 

dārziem. 13.gadsimta dārza plānojums ietvēra sevī ne tikai gaumīgi izkārtotus košumkrūmus, bet 

arī augļu dārzu un ganības (kompleksa apskate ar Alhambras vietējo gidu krievu valodā) 

 brīvs vakars Granadā 

pirmdiena, 27.09. 
Granada – Montilla – 
Cordoba 

 

 

 

 

 

 

 

 

***viesnīca Kordovā 

 Andalūzija var lepoties ar saviem stiprinātajiem vīniem, tomēr Montilla – 

Moriles reģions ir pazīstams ar savu vieglo baltvīnu. Apmeklēsim vienu 

no reģiona populārākajām vīna darītavām un iepazīsim tā garšas nianses 

 Kordova (Cordoba) – kādreiz varenā Kordovas arābu emirāta 

galvaspilsēta šķiet grimusi vieglā snaudā, atminoties savu slavas apvīto 

pagātni. Pilsēta izvietojusies Gvadalkiviras upes ielokā, pāri kurai ved 

romiešu laika tilts. Galvenais tūrisma magnēts ir kādreizējo kalifu celtā 

Mezquita mošeja – katedrāle, kas celta uz romiešu tempļa drupām un 

vecpilsētas austrumnieciskā aura. Lielā mošeja – katedrāle mauru laikos 

simbolizēja islāma varenību Ibērijas pussalā. Mošejas griestus balsta 

vairāk nekā 850 granīta, jašmas un marmora kolonnas. Pilsētas sirds ir 

senais ebreju kvartāls, kurā šķiet laiks ir apstājies jau 10.gadsimtā 

 



 

 

    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   diena, maršruts  notikumi, apskates objekti 

otrdiena, 28.09. 
Cordoba - Seville 

  

 

 

 

 

 

 

 

***viesnīca Seviļā 

 Almodovar del Rio cietokšņpils La Florestas kalna virsotnē pārraudzīja apkārtni jau kopš 

berberu laikiem. Lai gan cietoksni 20.gs sākumā pārbūvēja XII Torravalas grāfs, tā nav zaudējusi 

vēsturisko klātbūtnes sajūtu. Ne velti te tika filmēta daļa no 7.sezonas Troņu spēles epizodēm 

 brauciens līdz Seviļai (Sevilla) – Andalūzijas pērle ar lielāko gotisko katedrāli Eiropā un pilsētas 

simbolu Hiraldas torni – augstāko minaretu pagātnes islāma pasaulē 

 Seviļas flamenko mūzikas vakars. Lielu iespaidu uz flamenko atstājusi čigāniskā eksaltācija. Šī 

mīklainajā vārdā nosauktā andalūziešu dziesmas un dejas forma sevī nes Eiropai netipiska arhaisma 

atspulgu. Austrumnieciski vijīgā melosa un impulsīvas improvizācijas apvienojums ar ģitāru 

diktēto pulsējošo ritmu pieļauj plašu žanrisko daudzveidību! Lūdzam pieteikties dalībai flamenko 

mūzikas vakaram līdz 26.08., veicot iemaksu EUR 30! 

trešdiena, 29.09. 
Seville 

 
 

 

 

 

 

 

***viesnīca Seviļā 

 Seviļas pilsētas apskate- Andalūzijas pērle ar lielāko gotisko katedrāli Eiropā, kas būvēta uz 

12.gs mošejas pamatiem un pilsētas simbols – Hiraldas tornis – augstākais minarets pagātnes 

islāma pasaulē, kura virsotnē senos islāma simbolus 14.gs nomainīja ar kristīgās ticības simboliem  

 apskatīsim vēl vienu arābu laika arhitektūras šedevru – bijušo valdnieku pili Alcazar ar krāšņajām 

zālēm un mūžam ziedošajiem dārziem, kur patverties no pilsētas tveices un ielu kņadas 

 bijusī tabakas fabrikas ēka, kurā Prospērs Merimē licis norisināties daļai notikumu stāstā 

Karmena. Turpat blakus pilsētas iedzīvotāju iemīļotā pastaigu un pulcēšanās vieta Spānijas 

laukums un Santa Cruz rajons, kur suvenīru veikaliņu, tapas bāru un ielu ģitāristu 

pieskandinātajos pagalmu labirintos pazūd laiks 

 

ceturtdiena, 30.09. 
Seville – Jerez de la 
Frontera – Cadiz 

 

 

 

 

 

 

***viesnīca pie Kadisas 

 Heresa (Jerez de la Frontera) gan Spānijā, gan pasaulē ir slavena ar flamenko, šeriju, zirgiem un 

motocikliem. 2014.gadā tā ieguva pasaules motociklu galvaspilsētas statusu 

 iepazīšanās ar vīnogu iegūšanas un slavenā Heresas vīna ražošanas tradīcijām, degustācija! 

 iespējams apmeklēt Heresas zirgu baletu (Jerez de la Frontera Andalusian Horses Dance). 

Izrādes ilgums 90 min. Lūdzam pieteikties dalībai  līdz 26.08., veicot iemaksu EUR 25.00! 

 uz pussalas celtā Kadisa (Cadiz) pretendē uz Eiropas vecākās pilsētas godu. Leģenda stāsta, ka 

pilsētu dibinājis Hērakls, taču vēsturnieki ir atraduši apstiprinājumu tam, ka pilsētas dibināšanas 

gods pieder feniķiešiem, kuri 1100. gadā p.m.ē. šeit uzcēla Gadiras pilsētu. 1812. gadā Kadisa uz 

brīdi kļuva arī par Spānijas galvaspilsētu 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 



 

       diena, maršruts  notikumi, apskates objekti 
piektdiena, 01.10. 
Cadiz – Gibraltar – 
Ronda - Torremolinos  

  
 

 

 

 

 

***viesnīca 

Torremolinosā 

 Gibraltārs (Lielbritānijas teritorija, nepieciešamas pases!) – lai arī atrodas pie Spānijas, spāņiem 

šī teritorija piederējusi neilgi. 1704. gadā Gibraltārs nonāca britu pārziņā. Militāri nozīmīgais 

zemes rags noteicis kontroli pār iebraukšanu Vidusjūrā. Gibraltārs ir vienīgā vieta Eiropā, kur mīt 

savvaļas mērkaķi. Pie cilvēkiem viņi pieraduši, pat uzbāžas, pieprasot kādu našķi. Gibraltāra 

apskate ar vietējiem TAXI, apmeklējot klintī esošos objektus - St.Michael alu, kara laika tuneļus, 

skatu laukumus, kas paver iespaidīgu skatu uz Gibraltāra pilsētu klints pakājē un tālumā esošo 

Āfriku! 

 Ronda – baltā Andalūzijas pilsētiņa, celta uz divām klintīm ar dziļu aizu starp tām. Šī grūti 

pieejamā vieta bija viens no pēdējiem mauru bastioniem līdz 1485. gadam. Ronda ir korridas 

dzimtene ar Spānijā vecāko buļļu cīņu arēnu. Rondā kādu laiku dzīvojis arī Ernests Hemingvejs 

 vakars Torremolinosā, kas ir viena no slavenās Costa del Sol Vidusjūras piekrastes kūrortpilsētām 

sestdiena, 02.10. 
Torremolinos – Malaga 
- Rīga 

 Malagas apskate, kura ir reizē viena no senākajām pilsētām Eiropas dienvidos ar trīs tūkstošs 

gadu vēsturi un reizē moderna ostas pilsēta. Te dzimuši Pablo Pikaso un Antonio Banderas! 

Iespējams izstaigāt Malagas vecpilsētu, apmeklēt Malagas katedrāli, paviesoties Pikaso muzejā 

vai uzkāpt 130 metru augstajā Gibralfaro kalnā, kur paveras skati uz pilsētu un līci, vai blakus 

kalnā esošajā Alcazaba cietoksnī, kas ir vislabāk saglabātais mauru cietoksnis Spānijā!      

 17:00 – 22:20  lidojums (airBaltic) Malaga – Rīga 

Piemaksa par komfortu un atlaides  

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās EUR 245 

ceļazīmes cena bērniem līdz 11 g.v. (ieskaitot) EUR 880 

Ceļazīmes cenā ietilpst 

 lidojums Rīga – Malaga – Rīga (ēdināšana nav iekļauta) bagāžas pārvadāšana  

(8kg rokas bagāža, 20kg  nododamā bagāža); 

  tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā; 

  7 naktis viesnīcā atbilstoši maršruta aprakstam; nakšņošana divvietīgās istabās  

*** viesnīcās ar brokastīm;  

 IMPRO grupas vadītāja un krieviski runājošu vietējo gidu pakalpojumi 

 veselības apdrošināšana ar Covid-19 riska segumu;  

(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 (~25 - 30 EUR) 

Iespējamās papildizmaksas (EUR), tabulā minētas 2020.gada cenas                                           

Granada – katedrāle + Capilla Real + Alhambra 37 EUR 

Montilla vīna darītava 11 EUR 

Kordova – Mezquita mošeja 10 EUR 

Almodovar del Rio cietoksnis 9 EUR 

Seviļa – katedrāle + Akazars 22 EUR 

Gibraltāra TAXI ~ 45 EUR 

Rondas buļļu arēna 9 EUR 

Pieteikšanās ceļojumam 

avanss  otrā iemaksa pilna summa 

EUR 250 līdz 26.07. EUR 350 līdz 26.08. atlikusī summa  

 ja minētas iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības jūsu rezervāciju 

anulēt, iepriekš par to nebrīdinot  

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 26.07. pēc 26.07. pēc 26.08. 

zaudētā summa EUR 125 EUR 300 visa summa  

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

