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Mūsdienu Spānijas teritorijā Navarras karaliste līdz pat 1162.gadam tik dēvēta par Pamplonas 

karalisti, kuras teritorija pletās abpus Pireneju kalnu grēdai. Sansebastjana – pilsēta, kur 

Atlantijas vējiem ir sava matu ķemme, Marsa un Mēness ainavas unikālajā Eiropas tuksnesī 

Bardenas Reales, četru civilizāciju pilsēta Saragosa. Pireneju priekškalnos Irati upes izveidotais 

Foz de Lumbier kanjons 

Visas naktis vienā viesnīcā Pamplonā! 

        14.04. – 19.04.        5 dienas EUR 665 
 

diena, maršruts   notikumi, apskates objekti 
ceturtdiena, 14.04. 

Rīga – Pamplona – San 
Sebastian – Pamplona  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

***viesnīca Pamplonā 

 04:00 tikšanās Rīgas lidotā (iepretim airBaltic birojam) 

 06:00 – 08:50 lidojums Rīga – Pamplona (FlyMeAway lidojums)  

 brauciens līdz Sansebastjanai jeb Donostijai, kas ir pilsētas otrais vārds. Tā tiek dēvēta par 

viselegantāko Spānijas kūrortpilsētu, kas atrodas Biskajas jūras līča krastā un pēc formas 

atgādina gliemežvāku. Tikai šeit okeāna vēji var sakārotot savas cirtas – 1976.gadā basku 

jaunietis Eduardo Chillida skolas vietā izvēlējās doties uz piekrasti savažot viļņus. Rezultātā 

tapa mūsdienu Sansebastjanas simbols – “Vēja ķemme” (Peine del Viento).  Pilsētu 

graciozi uzrauga un sargā divas bākas, kuras ir izvietojušās uz pakalniem līča pretējās pusēs 

– Monte Urgull un Monte Igueldo. Iespēja uzbraukt ar 100-gadīgu vagoniņu Igueldo kalnā. 

Sansebastjanas vecpilsētas apskate ar tās centru – Plaza de 

la Constitucion – portiku apjoztu laukumu un ēkām ar 

unikālām logu žalūzijām. Miramaras pils un dārzi, kuru 

1889,gadā projektēja basku arhitekts karalienei Marijai 

Kristīnai, jo savulaik karalienei Izabellai II patika baudīt 

peldi Kantabrijas jūrā 

 vakars senajā cietokšņa pilsētā Pamplonā, kuru savulaik 

licis uzcelt romiešu karavadonis Pompejs 

piektdiena, 15.04. 

Pamplona – Bardenas 
Reales – Pamplona  

 

 

 

 

 

 

 

***viesnīca Pamplonā 

 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  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sestdiena, 16.04. 

Pamplona – Zaragossa 
– Pamplona  

 

 

 

 

 

 

 

***viesnīca Pamplonā 

 četru civilizāciju pilsēta Saragosa, kuru liecības skatāmas arī mūsdienu Saragosā. Senā 

Romiešu apmetne Cesaraugusta tika izveidota jau ķeltibēru ciemata Salduba vietā. Neskatoties 

uz Neatkarības laika postījumiem, Saragosas senpilsētai ir ar ko lepoties, īpaši Basilica de 

Nuestra Senora del Pilar ar 11 košiem, flīžu klātiem 

kupoliem, rātsnamu un 11.gs būvēto Alfajeria mauru pili. 

Neskatoties uz gadsimtu senā uzslāņojuma, par pilsētas 

nozīmi senatnē liecina līdz mūsdienām saglabājušies 

fragmenti no Romas laika aizsargmūra 

 unikālais 2008.gadā par godu EXPO izveidotais modernais 

Saragosas kvartāls, pāri kuram var pārvietoties, izmantojot 

gaisa vagoniņu  

svētdiena, 17.04. 

Pamplona – Foz de 
Lumbier – Louarre – 

Mallos de Aguero – 
Pamplona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***viesnīca Pamplonā 

 Salasaras ielejas gleznainais ceļš un Irati upes izgrauztais kanjons – viens no skaistākajiem 

kanjoniem Pireneju pievārtē, ap kuru plešas priežu un dižskabaržu meži. Viegla pastaiga Foz 

de Lumbier kanjonā (~6 km) 

 vienu no senākajām apdzīvotām vietām Aragonas teritorijā – Huesku, ibēru ciltis apdzīvoja 

jau pirms 2500 gadiem. Savukārt jau 2.gs p.m.e. pilsēta bija apkaimē pazīstama kā ievērojams 

monētu kalšanas centrs. Te tika izveidotas arī pirmās izglītības iestādes Aragonā 

 senā Loarre cietokšņpils un klosteris – viena no senākajām 

pilīm Spānijā, būvēta ap 11.gs. Cietokšņa mūri majestātiski 

paceļas klints virsotnē, no kuras labos laika apstākļos paveras 

panoramas skats uz apkārtējiem augļu dārziem un Ebro 

līdzenuma ūdenskrātuvēm 

 uz Pireneju un Somontano robežas atrodas Mallos de Agüero 

– neliels ciemats ar 130 iedzīvotājiem, kas ērti paslēpies 

erozijas saēsto drupu aizvējā  

pirmdiena, 18.04. 

Pamplona – Rīga   

 

 

 senās Navarras galvaspilsētas – Pamplonas apskate, kuru Argas upes ielokā savulaik licis 

izveidot romiešu karavadonis Pompejs. Līdz mūsdienām ir saglabājusies viduslaiku 

vecpilsēta ar tās aizsargmūriem. Vairāku gadsimtu gaitā būvētā Pamplonas katedrāle atrodas 

Santjago de Kompostellas svētceļnieku ceļā. 16.gs karaļa 

Felipes II būvētais nocietinājums un Vuelta del Castillo 

parks. Elegantajais pilsētas centrālais laukums – Plaza del 

Castillo, populāra tirdziņu un koncertu vieta. Te līdz pat 

1844.gada notika arī buļļu cīnas 

 brīvs vakars Pamplonā 

 22:00 lidojums Pamplona – Rīga  

otrdiena, 19.04.   02:50 ielidošana Rīgas lidostā  

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Piemaksa par komfortu un atlaides  

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcās EUR 120 

ceļazīmes cena bērniem līdz 11 g.v. (ieskaitot) EUR 615 

Ceļazīmes cenā ietilpst 

 FlyMeAway lidojums Rīga – Pamplona – Rīga, rokas bagāža 5 kg, nododamā 

bagāža 10 kg  

 4 naktis 3* viesnīcā Pamplonā, divvietīgi numuri ar dušu/WC, brokastis   

 tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā 

 IMPRO grupas vadītāja un vietējo gidu pakalpojumi 

 veselības apdrošināšana ar Covid riska segumu; iesakām noformēt arī 

bezmaksas  
Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK),  

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

 

Ceļazīmes cena neietilpst 

 personīgie izdevumi; pusdienas, vakariņas  

 ieejas maksas objektos, kas nav iekļauti programmā vai minēti kā papildus 

 dzeramnauda ~20 EUR vietējiem pakalpojumu sniedzējiem 

 

Iespējamās papildizmaksas (EUR), tabulā minētas 2021.gada cenas                                           

Sansebastianas Igueldo kalna vagoniņš      3,75 EUR Saragosas viduslaiku mūri 7 EUR 

Saragosas bazilika  5 EUR Loarras cietokšņpils  8 EUR 

Saragosas Alfajeria mauru pils 5 EUR Pamplonas katedrāle       5 EUR 

 

Pieteikšanās ceļojumam          

avansa iemaksa EUR 250 

otrā iemaksa līdz 14.02. EUR 250 

pilna summa līdz 14.03. atlikusī summa 

 

      Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 14.02. pēc 14.02. pēc 14.03. 

zaudētā summa EUR 125 EUR 250 visa summa 

   ja minētās 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! Gadījumā, ja mainās čarterlidojumu laiks, programmā ir iespējamas nelielas izmaiņas! 

 

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

