
  

ATPŪTA 

VIDUSJŪRAS PIEKRASTĒ 

COSTA DEL SOL 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

No Gibraltāra līdz Malagai, gar saulaino Vidusjūras piekrasti līdz pat Almeriai 300 km garumā ir izkārtojušies 

kūrorti, kas vilina izbaudīt saulaino atmosfēru, piesolot vismaz 300 saulainas dienas gadā. Iespēja nobaudīt 

visdažādākos citrusaugus Juanito Orange eko-saimniecībā vai doties pāri Camino del Rey 

Atpūta saulainajā Costa del Sol piekrastē, baudot izdaudzinātos spāņu vīnus,  

ugunīgo flamenko un veldzējošos Vidusjūras viļņus 

 

 24.09. – 01.10. 8 dienas EUR 795 
 

  diena, maršruts         notikumi, apskates objekti 

sestdiena, 24.09. 

Rīga – Malaga - 
Torremolinos 

 

 

 

***viesnīca Timor Sol, 
Torremolinos 

 10:45 tikšanās Rīgas starptautiskajā lidostā (iepretim airBaltic birojam) 

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

 Andalūzija – Al Andalus – viens no Spānijas autonomajiem apgabaliem, kuras piekrastē 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 

 transfērs uz ***viesnīcu Timor Sol, Torremolinos  

 

svētdiena, 25.09. – 

piektdiena, 30.09. 

Torremolinos 
***viesnīca Timor Sol, 

Torremolinos 

 atpūta pie Vidusjūras Costa del Sol pludmalē vai ekskursiju programma 

 piedāvājam bagātīgu ekskursiju programmu pēc izvēles katrai dienai 

 dalība ekskursijās tiek garantēta, ja to piesakiet un apmaksājiet līdz 22.08.2022!   

sestdiena, 01.10. 
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! 

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

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

 ~14:00 transfers uz lidostu  

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

  

2022 



 

PIEMAKSA PAR KOMFORTU UN ATLAIDES 
bērnam līdz 11 gadu vecumam (ieskaitot)  EUR 735 

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcā 

(pēc izvēles vai tad, ja nav ar ko dalīt divvietīgu ) 

EUR 210 

 

Ceļazīmes cenā ietilpst 

 lidojums Rīga – Malaga – Rīga bagāžas pārvadāšana (8kg rokas bagāža, 

20kg  nododamā bagāža), ēdināšana nav iekļauta 

  tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā; 

  7 naktis divvietīgā istabā ***viesnīca Timor Sol ar brokastīm;  

 IMPRO grupas vadītāja un vietējo, krieviski runājošu gidu pakalpojumi 

 veselības apdrošināšana ar Covid riska segumu; iesakām noformēt un 

ņemt līdzi arī bezmaksas Eiropas veselības  apdrošināšanas karti (EVAK) 

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

 

Ceļazīmes cena neietilpst  

 ekskursijas, pusdienas, vakariņas 

 dzeramnauda šoferim un vietējiem gidiem 

 

Pieteikšanās ceļojumam     Atteikšanās no ceļojuma 

avanss  otrā iemaksa pilna summa  atteikšanās datums līdz 22.07. pēc 22.07. pēc 22.08. 

EUR 250 līdz 22.07.  EUR 300 līdz 22.08. 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 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. 

!!! Pases, kas izdotas līdz 2007.gada 19.novembrim (beztermiņa un izdotās uz 50 gadiem), nav derīgas ceļošanai 

 ES vienotais Covid digitālais sertifikāts 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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


 

Ekskursiju programma un cenas vienai personai! 
Ekskursiju norise atkarīga no interesentu skaita (nepieciešami vismaz 12 dalībnieki)! 

 

Ja kāds objekts dabas apstākļu vai citu neparedzamu apstākļu gadījumā nav pieejams 

apskatei, tas tiks aizvietots ar līdzvērtīgu vai atgriezta samaksa konkrētā apskates objekta 

ieejas biļešu vai ekskursijas  vērtībā 

 

diena, maršruts notikumi, apskates objekti 

svētdiena, 25.09. 
Torremolinos – 

Frigiliana – Nerja  

EKSKURSIJA – Nerha (Nerja) kūrortpilsēta, stalaktītu alas un Friglianas baltais ciematiņš  

 Cuevas de Nerja – alu labirints apmēram 5 km garumā, kur gadu tūkstošu gaitā Daba ir izveidojusi ne 

tikai filigrānas stalaktītu un stalagmītu skultpūras, bet arī milzīgas halles, kurās mūsdienas tiek rīkoti 

dažādi koncerti 

 Nerja – iecienīta kūrortpilsēta Vidusjūras krastā. Eiropas balkons jeb skatu platforma Nerjē izveidota 

sena nocietinājuma vietā, kura galvenais uzdevums bija pasargāt piekrastes pilsētas no pirātu un sirotāju 

uzbrukumiem 

 Frigiliana – neliels baltais ciematiņš 

Ekskursijas cena  55 EUR, bērniem līdz 12.g.v. 40 EUR. Cenā ietilpst: transporta pakalpojumi, ieejas 

maksa alās,  vietējā un Impro gida pakalpojumi 

 

pirmdiena, 26.09. 
Torremolinos – Alora 

– Torremolinos  

 

EKSKURSIJA – ½ dienas ekskursija/ pārgājiens uz El Caminito del Rey 

 El Caminito del Rey celtniecība sākās 1901. gadā un ilga līdz 1905. gadam. Tā ir ~ 3 km gara, vietām 

līdz 1m plata takas vītne, kura piestiprināta pie gandrīz vertikālām El Chorro aizas klints sienām ~ 100 

m virs upes. Šī taku vītne ir atkal apskatāma un pašu spēkiem izejama pēc restaurācija no 2015. gada 

sākumā!  

 Obligāti jābūt iešanai piemērotiem apaviem, ērtam apģērbam, nelielai mugursomai! Uzmanību! 

Ekskursija noteik tikai piemērotos laika apstākļos! 
Ekskursijas cena  42 EUR, bērniem līdz 12.g.v. 30 EUR. Cenā ietilpst: transporta pakalpojumi, ieejas 

maksa El Caminito del Rey, Impro gida pakalpojumi 

otrdiena, 27.09. 
Torremolinos – Ronda 

– Torremolinos  

EKSKURSIJA – ½ dienas ekskursija uz vēsturisko Rondu 

 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 

Ekskursijas cena  53 EUR, bērniem līdz 12.g.v. 40 EUR. Cenā ietilpst: transporta pakalpojumi, ieejas 

maksa vēsturiskajā buļļu cīņu arēnā, vietējā gida un Impro gida pakalpojumi 

 

trešdiena, 28.09. 
Torremolinos – 
Ardales – Pizarra - 
Torremolinos 

EKSKURSIJA – Citruskoku audzēšanas saimniecība un olīveļļas ražotne, PUSDIENAS 

 Olīveļļas ražotne Bravolivia, kur iepazīsimies ar reģionā augošajām olīvām un to izmantošanu 

 brauciens gar Gaitanes klintīm līdz Pizarra ciematiņam, kur atrodas Juanito Orange – citruskoku 

audzēšanas eko – saimniecība, kas lepojas ar bagātīgām apelsīnu, citronu un greipfrūtu ražām. 

Pēcpusdienā – tradicionālā andalūziešu paella maltīte 

Ekskursijas cena  65 EUR, bērniem līdz 12.g.v. 50 EUR. Cenā ietilpst: transporta pakalpojumi, ieejas 

maksa apskates objektos, Impro gida pakalpojumi un PUSDIENAS 

 

ceturtdiena, 29.09. 

Torremolinos – 
Granada – 
Torremolinos 

 

 

EKSKURSIJA – trīs pakalnu pilsēta Granada 

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

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

Granadas katedrāle, arābu laika ēkas un pagalmi, šaurās viduslaiku ieliņas. Alhambra – izcilākais 

arābu laiku piemineklis Spānijā – pils, cietoksnis un dārzi (objektu apskate no ārpuses) 

Ekskursijas cena   55 EUR, bērniem līdz 12.g.v. 40 EUR. Cenā ietilpst: transporta pakalpojumi, vietējā 

gida krievu valodā un Impro gida pakalpojumi 

 

piektdiena, 30.09. 
Torremolinos – 

Gibraltar – 
Torremolinos 

 

EKSKURSIJA – ceļojums uz Apvienotai Karalistei piederošo Gibraltāru 

 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! 

Ekskursijas cena   70 EUR, bērniem līdz 12.g.v. 60 EUR. Cenā ietilpst: transporta pakalpojumi, vietējie 

TAXI Gibraltārā, ieejas maksa apskates objektos un Impro gida pakalpojumi 
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