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MAKARONĒZIJAS NOSLĒPUMI          

- TENERIFE, LA GOMERA             

UN LA PALMA SALAS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

  

Tiešais lidojums, 3 dažādas salas, 9 naktis divās viesnīcās ar brokastīm un 

vakariņām, ekskursiju izlase ar latviski runājošu gidu un iespēja atpūsties! 

 19.10. – 29.10. 11 dienas EUR 1795 
La Palma – ne tikai Kanāriju salu, bet visas Makaronēzijas lielais noslēpums, kur liekas ka māte Daba kopā savienojusi 

zaļojošo Madeiras salu ar vulkānisko Lansaroti. Salas dienvidos šeit paveras ellišķīgas un Mēness virsmai līdzīgas 

vulkāniskās ainavas, salas centrālajā daļā augsto kalnu virsotnes kā salas spraucas laukā no mākoņu jūras, bet salas 

ziemeļu daļā zaļās, tropu augiem klātās aizas atgādina kaut ko no Paradīzes dārza.  

La Gomera – pateicoties skaistākajām Kanāriju salu ielejām, neparastiem klinšu veidojumiem, zaļojošām terasēm, 

vulkāniskām okeāna klintīm, melno smilšu pludmalēm un unikālajiem laurisilvas koku mežiem, to dēvē par Spānijas 

Madeiru. Tāpat to mēdz saukt par Kolumba salu, jo tieši šeit savā pirmajā ceļojumā uz Jauno Pasauli Kristofors 

Kolumbs veica savu pēdējo pieturu pirms Amerikas atklāšanas. Gomeras Jaunavas Marijas baznīcā viņš lūdzis veiksmi 

ekspedīcijā uz nezināmo, vietējā akā ņēmis ūdeni, ar ko vēlāk svētījis jaunatklāto zemi, un pat iemīlējies salas valdniecē.  

diena, maršruts     notikumi, apskates objekti 

ceturtdiena, 19.10. 

Rīga – Tenerife 

(Costa Adeje) 
 

 
****viesnīca Tenerifē 

(Costa Adeje kūrortā) 

• 06:15 pulcēšanās Rīgas lidostā (iepretim airBaltic birojam) 

• 08:30-13:10 lidojums Rīga – Tenerife (tiešais Air Baltic lidojums) 

• Tenerife – lielākā no Kanāriju salām, slavena ar kontrastaino dabu. Salas dienvidu daļā atrodas lielākie 

un populārākie kūrorti, jo šeit ir vissiltākais klimats. Salas rietumu daļā ir nedaudz vēsāks un zaļāks. 

Visapkārt salai plešas kalnu grēdas, bet salas centrālā daļā ir pamanāms pasaulē trešais lielākais vulkāna 

krāteris Caņadas del Teide, kura diametrs ir 18 km 

• brauciens uz viesnīcu – viesnīca atrodas Costa Adeje kūrorta zonā. Vakariņas un atpūta/brīvais laiks 

piektdiena, 20.10. 

Costa Adeje – Teide – 
Costa Adeje (Tenerife) 

 

 

 
****viesnīca Tenerifē 

• Vilafloras slavenākais iemītnieks ir El Pino Gordo jeb Resnā priede, kas pārsteidz ar saviem 

gigantiskajiem apmēriem un tuvumā apskatīsim savdabīgās priedes Pinus Canariensis  

• Teides nacionālais parks. Tenerife simbols – Teides vulkāns un Caņadas del Teide nacionālais 

parks, atrodas 2000 m augstumā 

• pārgājiens gar Garsijas klintīm pa lavas laukiem, pastaiga pa Las Minas de San Jose jeb Marsa 

vulkāniskajām smiltīm, kuru sastāvā ir sērs un vara sulfāts, līdz ar to smiltis ir gaišas ar zilganu nokrāsu 

un interesantāko veidojumu apskate – sirreālās Mēness ainava un Karalienes kurpīte 

    



   

diena, maršruts     notikumi, apskates objekti 

sestdiena, 21.10. 

Costa Adeje – Anaga 

– Costa Adeje   

 

 

****viesnīca Tenerifē 

• diena atpūtai viesnīcas teritorijā vai pludmalē pie okeāna  

• par papildus samaksu iespēja apmeklēt Siam Park ūdens atrakciju parku vai Loro dzīvnieku parku 

(~60 EUR) vai doties pilnas dienas tūrē uz salas tālāko ZA nostūri (~50 EUR): lauru mežiem klātais 

Anagas kalnu masīvs ar augstāko virsotni Pico del Ingles, no kuras paveras iespaidīgi skati. Arco de 

Tajao klinšu arka, kura fotogēniski pozē ar varenu Euphorbia canariensis kaktusu priekšplānā. Salas 

galvaspilsētas La Laguna vecpilsēta un Las Teresitas pludmale, kas rotā daudzas Kanāriju pastkartes 

svētdiena, 22.10. 

Costa Adeje (Tenerife) 
– La Gomera – Costa 

Adeje (Tenerife) 

 

 

****viesnīca Tenerifē 

• prāmis Tenerife – Gomeras sala –Tenerife. Pilnas dienas tūre pa zaļojošo Gomeras salu:  

• Valle Hermigua – viena no skaistākajām Kanāriju salu ielejām, kur zaļojošās, tropiskiem augiem 

bagātās terases ieskauj stāvas kanjona sienas, bet augšā paceļas ikoniskās San Pedro dvīņu klintis 

• Gomeras lepnums – Garajonay nacionālais parks, kurā 70 % no parka teritorijas klāj unikālie un ļoti 

apdraudētie laurisilvas (lielie viršu un lauru koku) meži, kas tikpat kā izzuduši no Zemes virsmas 

• Monumento Natural de los Roques – milzīga izmēra klinšu veidojumi, kas veido paliekas no antīka 

vulkāna krātera, no kuriem Roque de Agando ir kļuvis par visas salas simbolu 

• īss ieskats Gomeras galvaspilsētā, kur daudzas vietas saistītas ar Kolumba vārdu – San Sebastiana 

pirmdiena, 23.10. 

Costa Adeje, Tenerife  

 
***viesnīca Palmas salā 

(Los Cancajos 

apkārtnē) 

• brīvais laiks atpūtai Tenerifē (viesnīcas check-out 12:00) un pēcpusdienā transfērs uz lidostu 

• par papildus samaksu (pēc izvēles) – iespēja doties izbraucienā ar kuģīti pie Los Gigantes klintīm, 

vērojot delfīnus (~60 EUR) vai pārgājienā pa iespaidīgo Barranco del Infierno jeb Elles aizu, kurai 

galā atrodas ūdens kaskāde (vidējas grūtības pārgājiens, kāpums 494 m, kopējā distance 6,5 km jeb 3-

4 h, bet ir iespēja saīsināt; ~30 EUR; jāpiesakās pirmajā dienā, jo biļešu skaits online ir ļoti ierobežots) 

• vakarpusē lidojums Tenerife – Palmas sala (La Palma). Īss transfērs uz viesnīcu 

otrdiena, 24.10. 

Los Cancajos – 
Caldera de Taburiente 

NP – Los Cancajos 

(La Palma) 
 

 

 

 
***viesnīca Palmas salā  

• pilnas dienas ekskursija pa Palmas salas vulkānisko Dienvidu daļu: Playa de Enchentive 

pludmale, kur starp vulkāniskās klintīm iegūlušies divi, smargadzaļi dabas baseini. Volcan de San 

Antonio vulkāna krāteris no kura atklājas putna lidojuma cienīgs skats pār Volcan de Teneguia un 

lavas klāto Palmas salas Dienvidu piekrasti, kas izvirduma rezultātā izveidojās tikai pirms 50 gadiem 

• Caldera de Taburiente nacionālais parks sargā La Palmas simbolu un vienu no lielākajām vulkānu 

kalderām pasaulē – tā plešas 10 km platumā ar sienām, kas vietām sasniedz 2000 m augstumā, bet 

Mirador de la Cumbrecita un citi skatu punkti ļauj ieskatīties šajā milzu blodā no augšas 

• Cumbre Viejo dabas parks ar Mirador Llano del Jable, kur izretotas priedes fotogēniski spraucas 

laukā no vulkānisko smilšu lauka un kāpām. Iespējams, skaistākā vecpilsēta Kanāriju salās, kuru īpašu 

padara ziedos slīkstošie koku balkoni uz dzīvespriecīgi krāsoto māju sienām – Santa Cruz de la Palma 

trešdiena, 25.10. 

Los Cancajos – Bosque 

de los Tilos – Los 
Cancajos (La Palma) 

***viesnīca Palmas salā  

• pilnas dienas tūre pa Palmas salas zaļo Ziemeļu daļu: Roque de los Muchachos jeb Puišu klintis 

slejas augšā virs Taburientes kalderas – saulainā dienā tās ļauj ielūkoties vulkāna gigantiskajā krāterī, 

bet miglainā dienā kalnu virsotnes kā salas spraucas laukā no mākoņu jūras veidojot sirreālus skatus  

• Kanāriju salu Paradīzes dārzs – Bosque de los Tilos – tropu augos slīkstošs mežs, kur īsa taka vijas 

gar levadām un aizved līdz zaļojošai aizai, kurā gāžas Cascada de los Tilos ūdenskritums 

ceturtdiena, 26.10. 

Los Cancajos (La 
Palma) 

 

 

***viesnīca Palmas salā  

• diena atpūtai viesnīcas teritorijā vai pludmalē pie Atlantijas okeāna   

• papildus (pēc izvēles) – iespēja doties pilnas dienas ekskursijā ar maziem autobusiem (no 80 EUR) 

apmeklējot Palmas skaistāko melno smilšu pludmali, kuru ieskauj stāvas klintis Playa de Nogales, 

iespaidīgo Barranco de los Hombres aizu un krastu pie El Tablado ciema un Poris de la Candelaria 

– nomaļu un ļoti fotogēnisku zvejnieku ciematu, kas iegūlies šaurā līcī-alā, kur baltās mājiņās 

kontrastē uz tumšo klinšu un safīrzilā ūdens fona, seno nostāstu dēļ iesaukta par Pirātu alu 

piektdiena, 27.10. 

Los Cancajos (La 

Palma) 
***viesnīca Palmas salā  

• diena atpūtai viesnīcas teritorijā vai pludmalē pie Atlantijas okeāna   

• papildus (pēc izvēles) – iespēja doties grūtā pārgājienā uz neparasto, krāsaino Cascada de los Colores 

ūdenskritumu-klinti (kopā 13 km loks; ~60 EUR) vai individuāli apmeklēt Santa Cruz de la Palma 

baudot ziedošās vecpilsētas šarmu un laiski pasēdēt krodziņos (~6 km ar taksometru vai autobusu)  

sestdiena, 28.10. 

 La Palma – La Orotava 

– Costa Adeje     

 
****viesnīca Tenerifē 

• rīta lidojums Palmas sala – Tenerife (vai prāmis). Tūre pa Tenerifes salas ziemeļrietumu daļu: 

• Vēja alas (Cueva del Viento) – pasaulē ceturtās lielākās lavas alas apmeklējums (pirmās trīs - 

Havaju salās). Pastaiga caur tumšajiem tuneļiem, pa kuriem savulaik plūda lavas upes 

• La Orotava – dārzu un parku pilsēta, kuras ielās un skvēros sastopami vairāki seni pūķkoki un 

balkonu nami. Skats uz Los Gigantes stāvkrastu ar grandioza izmēra, vulkāniskās izcelsmes klintīm 

svētdiena, 29.10. 

Tenerife – Rīga 
• vēlā rītā īss transfērs uz Tenerifes Dienvidu lidostu 

• 13:50 – 22.05 lidojums Tenerife – Rīga (Air Baltic lidojums) 
      

 

 

 

 

 



Piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcās – EUR 395 

Ceļazīmes cenā ietilpst 

• lidojums Rīga – Tenerife – Rīga (ekonomiskā klase; ēdināšana nav 

iekļauta), lidostu nodokļi, nododamā bagāža 23 kg  

• 2 lidojumi Tenerife – Palma – Tenerife; prāmis uz Gomeras salu 

• transfēri un tūrisma klases autobuss ekskursiju dienās  

•    naktsmītnes (kopā 10 naktis): 4* viesnīca Tenerifē un 3* Palmas salā, 

   divvietīgos numuros ar WC/dušu un brokastīm 

• 10 vakariņas viesnīcā (vakariņas katru dienu) 

• ekskursijas saskaņā ar programmu - transports, gids, ieejas maksas 

ceļojuma programmā minētajos apskates objektos un nacionālajos parkos 

• 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 cenā neietilpst 

• pusdienas un personīgie izdevumi; dzērieni pusdienās un vakariņās  

• ieejas maksa apskates objektos, kuri nav iekļauti ceļojuma 

programmā un minēti kā "papildus"; taxi vai autobuss brīvajā laikā 

• dzeramnauda ~50 EUR vietējiem pakalpojumu sniedzējiem  

 Ceļojumam nepieciešamie dokumenti                       

• LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2007.gada 19. novembra vai Latvijas pilsoņa 

ID karte, kas ir derīga līdz ceļojuma beigām  

• LR nepilsoņu pase, kas ir derīga vēl 3 mēnešus pēc ceļojuma beigām 

• klientam jāceļo ar dokumentu, kas tiek norādīts līguma slēgšanas brīdi, 

vai rakstiski, vismaz 2 mēneši pirms ceļojuma jāinformē Impro, ka ceļos 

ar citu dokumentu (prāmja biļetes tiek pirktas, norādot konkrētu 

ceļošanas dokumentu, pretējā gadījumā, biļetes nav derīgas)  

Pieteikšanās un atteikšanās no ceļojuma  

pieteikšanās ceļojumam atteikšanās no ceļojuma 

avansa 

iemaksa 

otrā 

iemaksa 

pilna 

summa  

atteikšanās 

datums 

zaudētā 

summa 

atteikšanās 

datums 

zaudētā 

summa 

atteikšanās 

datums 

zaudētā 

summa 

EUR 

400 
līdz 01.06. 

EUR 

750 
līdz 19.08. līdz 01.06. 

EUR 

200 
pēc 01.06. EUR 800 pēc 19.08. 

visa 

summa 

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

• iemaksāto summu 9 nedēļas līdz ceļojumam iespējams pāradresēt citai personai, kura vēlas doties minētajā ceļojumā 

Grupas informatīvā sapulce 05. oktobrī 17.30 Rīgas Latviešu biedrības namā (pulcēšanās vestibilā)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Gadījumā, ja mainās lidojumu un prāmju grafiks, programmā ir iespējamas nelielas izmaiņas! 

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

