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KANĀRIJU SALU LIELAIS LOKS  
- TENERIFE, GRANKANĀRIJA, 

LANSAROTE UN FUERTEVENTURA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

  

 

4 dažādas salas, ar vakariņām un ekskursiju izlasi ar latviski runājošu gidu! 

 24.10. – 04.11. 12 dienas EUR 2095 
Grankanārija – sala ir gandrīz apaļas formas. Neierasta iezīme tādai mazai teritorijai ir negaidīta dabas zonu 

maiņa: no augstiem kalniem un mežiem klātām ielejām līdz sniegotām virsotnēm un smilšu tuksnešu ainavām. 

Lansarote jeb Uguns sala – vulkāniskas izcelsmes sala, kurā daudzviet vērojama Mēness virsmai līdzīga aina. 

Gleznotājs un arhitekts Sesars Makrike (Cesar Manrique) spējis savu dzimto salu padarīt par fascinējoši 

harmonisku mākslas un dabas elementu apvienojumu. 

Fuerteventura – tuksneša un oāzes apvienojums, otra lielāka no Kanāriju salām. 2009. gadā UNESCO tai piešķīris 

biosfēras rezervāta statusu. Salai raksturīgas smilšu kāpas mājas augstumā un kilomentriem garas, neskartas 

zeltainas pludmales. 

diena, maršruts     notikumi, apskates objekti 

otrdiena, 24.10. 

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 

trešdiena, 25.10. 

 Costa Adeje – Anaga  – 

Las Teresitas –  

Costa Adeje (Tenerife)  
 

 
 

****viesnīca Tenerifē 

(Costa Adeje kūrortā) 

• pilnas dienas ekskursija pa Tenerifes Ziemeļaustrumu daļu: Arco de Tajao klinšu arka, kura 

fotogēniski pozē ar varenu Euphorbia canariensis kaktusu priekšplānā 

• Tenerifes lielais noslēpums – viegls pārgājiens pa Anagas kalnu masīvu (~3 km garums, 120 m 

kāpums – iespēja saīsināt kalnu pastaigu), kuru klāj unikālie un nopietni apdraudētie laurisilvas (lauru) 

koku meži, kas tikpat kā izzuduši no Zemes virsmas un citi endēmiski augi, bet kalnu centrālajā daļā 

slejas Anagas augstākā virsotne Pico del Ingles, no kuras paveras iespaidīgi skati 

• senā Tenerifes galvaspilsēta La Laguna, kuras UNESCO sarakstā iekļautā vecpilsēta ir lielisks 16-17. 

gs. arhitektūras ansamblis. Pietura pie Las Teresitas pludmales, kas rotā daudzas Kanāriju pastkartes 
    

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

diena, maršruts 

       

 

notikumi, apskates objekti 

ceturtdiena, 26.10. 

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 

piektdiena, 27.10. 

Costa Adeje – Masca 

– Costa Adeje     

 
 

****viesnīca Tenerifē 

• diena atpūtai viesnīcas teritorijā vai pludmalē pie Atlantijas okeāna   

• par papildus samaksu (pēc izvēles) – iespēja apmeklēt Loro dzīvnieku un putnu parku (~60 EUR) 

vai doties tūrē uz Tenerifes Ziemeļrietumu daļu (no 50 EUR): La Orotava – dārzu un parku pilsēta, 

kuras ielās un skvēros sastopami vairāki seni pūķkoki un balkonu nami. Gleznainais un elpu 

aizraujošais ceļš pa leģendām apvīto Maskas aizu-kanjonu, kā arī skati ar Los Gigantes stāvkrastu 

un tā grandiozā izmēra, vulkāniskās izcelsmes klintīm. 

sestdiena, 28.10. 

Costa Adeje (Tenerife) – 

Las Palmas – Roque 

Nublo – Taurito (Gran 

Canaria)  

****viesnīca 

Grankanārijā (Taurito 

kūrorta zonā tuvu 

Puerto Mogan) 

• rīta prāmis Tenerife – Grankanārija (vai lidojums). Dienas tūre pa Grankanārijas salu:  

• Bandamas krāteris – 200 m dziļš un 1 km plats, joprojām tiek izmantots lauksaimniecībā 

• ielūkosimies Grankanārijas galvaspilsēta Las Palmas. Īsā vecpilsētā tūrē apskatīsim katedrāli, 

Plaza Santa Ana laukumu un skaisto Kolumba māju (no ārpuses)  

• Grankanārijas vizītkarte Roque Nublo – neparastu klinšu lauks kalna galā, no kura paveras elpu 

aizraujoši skati. Pastaiga kalnos līdz masīvajiem klinšu stabiem (kopā ~1,5 stunda, viegla-vidēji 

grūta dabas pastaiga, ir mazs kāpums, ir iespēja saīsināt kalnu pastaigu)  

• nereti par Grankanārijas Gran Canyon sauktais Mirador Degollada de la Yegua skatu laukums ar 

lielisku panorāmu pār salas plašajām ielejām 

svētdiena, 29.10. 

Taurito – Barranco de 

las Vacas – Taurito 
(Gran Canaria)  

 

 

 

 
 

 

 
****viesnīca 

Grankanārijā 

• diena atpūtai viesnīcas teritorijā vai pludmalē pie 

Atlantijas okeāna   

• par papildus samaksu (pēc izvēles) – iespēja 

doties dienas ekskursijā pa Grankanārijas salas 

noslēpumiem (no 50 EUR): fotogēniskā Barranco 

de las Vacas – slavenā ASV Antilopes kanjona 

mazākais brālītis Kanāriju salās. Barranco de 

Guayadeque aiza ar alās iebūvētiem restorāniem 

un kapelu. Viena no simpātiskākajā Grankanārijas 

vecpilsētām Aguimes, La Fortaleza ieleja, kas 

paver lielisku kalnu panorāmu un Maspalomas 

smilšu kāpas – Kanāriju salu pastkarte, kur 

Atlantijas okeāns tiekas ar mazo Sahāru 

  



 

diena, maršruts 

       

notikumi, apskates objekti 

pirmdiena, 30.10. 

Gran Canaria – 

Fuerteventura – 
Lanzarote  

 

 
 

****viesnīca Lansarotē 

(Costa Teguise zonā)   

• agri no rīta transfērs uz lidostu  

• rīta lidojums uz Fuerteventuras salu (vai prāmis)  

• pilnas dienas ekskursija pa Fuerteventuras salu:  

• Cuevas de Ajuy – melno smilšu pludmale un divas masīvas, okeāna viļņu izgrauztas piekrastes alas 

• Betancuria – palmu ieskauta oāze tuksneša smilšu kāpu vidū, simpātiska vēsturiska pilsētiņa, kas 

saglabājusies kā brīvdabas muzejs  

• plašais Coraleho smilšu kāpu rajons un Grande Playa Corralejos ar Lobos vulkānu-salu fonā – 

viena no skaistākajām pludmalēm ne tikai Fuerteventurā, bet vispār Kanāriju salās 

• prāmis uz Lansarotes salu (Corralejo - Playa Blanca) un transfērs uz viesnīcu  

otrdiena, 31.10. 

Lansarote  
 

    

 

 

 

 

 

 
 

****viesnīca 

Lansarotē 

• pilnas dienas ekskursija pa Lansarotes salas vulkānisko Dienvidu daļu: 

• Timanfaja NP (Parque Nacional de Timanfaya) iespaidīgās ainavas veido Uguns kalni. Ainava 

radusies vairāk nekā 100 vulkānu izvirduma rezultātā no 1730. līdz 1736.gadam, un minimālas 

erozijas rezultātā tā saglabājusies līdz mūsdienām gandrīz bez izmaiņām. Uzturoties vulkānu 

pasaulē, būsim liecinieki t.s. termiskajiem eksperimentiem īpaši tam atvēlētās vietās.  

• Īss un viegla pārgājiens uz Caldera Colorada jeb Sarkano vulkānu, kura pakājē zemē iestigusi 

milzīga vulkāniskā bumba-akmens, ko savulaik izspļāvis šis vulkāns 

• Gerijas vīna lauki – brauciens cauri savdabīgam apvidum, kur tieši melnajos vulkānu izdedžos 

ierīkotas vīnogulāju plantācijas! Par papildus samaksu, būs iespēja nogaršot glāzi vietējā vīna 

• no Golfo skatu laukuma paveras neticams skats uz smaragdzaļu lagūnu, kura uz tumšās akmens 

sienas fona izskatās kā filmu dekorācija. Te iespējams iegādāties vienu no vietējiem suvenīriem – 

gabaliņu zaļā lavas akmeņa olivīna. (skatu laukums var tikt slēgts spēcīga vēja dēļ) 

• brauciens atpakaļ uz viesnīcu  
trešdiena, 01.11. 

Lansarote  
 

    
 

 

 

 

 
 

****viesnīca 

Lansarotē 

• pilnas dienas ekskursija pa Lansarotes salas Ziemeļu daļu: 

• Cueva de los Verdes – alas, kas no šauras pazemes ejas izplešas milzīgās pazemes zālēs  

• Mirador del Rio – kādreizējais novērošanas postenis tapis par vienu no Manrikes meistardarbiem un 

sniedz skatu uz okeāna plašumiem un tuvējām Ziemeļdaļas salām 

• Jameos del Aqua – Koronas vulkāna izvirduma rezultātā veidojušās alas, kur Manrike izveidojis 

fascinējošu pazemes kompleksu ar sastingušas lavas sienām, palmu ieskautu baseinu un sālsūdens 

ezeru, kas zemāks par jūras ūdeni, tajā mājo tikai Lansarotē sastopamie baltie krabji    

• Kaktusu dārza apskate – kaktusu cienītājiem vismaz 1400 kaktusu, visiem pārējiem – formu un 

krāsu daudzveidība, arī te savu artavu devis Sesars Manrike   

• Fundacion Cesar Manrique – mākslinieka Manrikes dzīvesvieta, vispasaules arhitektu meka, 

ekstravaganti veidotas telpas pazemē, kur atradās privātkolekcija ar paša Manrikes, kā arī Pikaso un 

Miro daiļrades paraugi   

ceturtdiena, 02.11. 

Lansarote  
 

    

****viesnīca 

Lansarotē 

• diena atpūtai viesnīcas teritorijā vai iespēja doties pastaigā uz vienu no Costa Teguise pludmalēm 

• par papildus samaksu (pēc izvēles) – dienas ekskursija uz Graciozas salu ar katamarānu vai 

prāmi (no 75 EUR) - transfērs uz ostu, prāmis uz Graciozas salu, Graciozas galvaspilsētas Caleta 

del Sebo apskate, iespēja uzkāpt augstākajā virsotnē vai laiks peldēm un atpūtai VAI brauciens uz 

slaveno Playa de Papagayo pludmali, kas ir ne tikai lieliska atpūtas vieta un peldvieta, bet arī laba 

iespēja doties vieglā dabas pastaigā gar skaisto krastu Los Ajaches dabas liegumā  

piektdiena, 03.11. 

 Lansarote – Tenerife  
 

****viesnīca Tenerifē 

• transfērs uz Lansarotes lidostu 

• lidojums Lansarote – Tenerife  

• brauciens uz viesnīcu – viesnīca atrodas Costa Adeje kūrorta zonā. Brīvas laiks un vakars atpūtai 

sestdiena, 04.11. 

Tenerife – Rīga 
• brīvs rīts Tenerifē 

• 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 450 
 

 

 

 

 

 

 

 



Ceļazīmes cenā ietilpst 

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

iekļauta), lidostu nodokļi, nododamā bagāža 23 kg  

• 2 vietējie lidojumi un 2 ātrgaitas prāmji maršrutā Tenerife – 

Grankanārija – Fuerteventura – Lansarote – Tenerife 

• transfēri un tūrisma klases autobuss ekskursiju dienās  

• naktsmītnes (kopā 11 naktis): 4* viesnīcas Tenerifē, Grankanārijā un 

Lansarotē, divvietīgos numuros ar WC/dušu 

• brokastis un vakariņas viesnīcā  

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

ceļojuma programmā minētajos apskates objektos un nacion. 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" 

• dzeramnauda ~55 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 (vietējo avio un prāmju 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 

500 
līdz 10.06. 

EUR 

900 
līdz 24.08. līdz 10.06. 

EUR 

250 
pēc 10.06. EUR 900 pēc 24.08. 

visa 

summa 

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

•  iemaksāto summu 6 nedēļas līdz ceļojumam iespējams pāradresēt citai personai, kura vēlas doties minētajā ceļojumā, 

sedzot vārda maiņu izmaksas lidojumiem/prāmjiem 

Grupas informatīvā sapulce 12. oktobrī 18.30 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

