
 

 

Spānijas dienvidi (Andalūzija) 

8 dienas 

Labāk lidot nekā braukt 

27.09.-04.10.2022. 

Ceļojuma cena: € 820 

 

 

1. Diena – 27.09.2022. 

5:00 tikšanās Rīgas lidostā. 6:45 lidojums Rīga – Malaga. 10:15 ierašanās galamērķī. Brauciens līdz Granadai. 

Alhambra (pils) un Heneralifes dārzi – pasaulslavens arhitektūras objekts. Te savas pēdējās dienas vadīja arābu 

valdnieki, vēlāk pils piederēja Spānija katoļu monarhiem. Vakara pastaiga pa Granadu. Granadas katedrāle, kurā 

apglabāts slavenais karaļpāris  Ferdinands un Izabella; arābu kvartāls, vecpilsēta. Vakara kāpiens kalnā lai redzētu 

izgaismotu Alhambras pili no tai pretēja pilsētas paugura. Granadā noteikti jānogaršo Churros ar karstu šokolādi, jo 

citur tik labus nedabūsiet. Nakts viesnīcā  pa ceļas uz Guadiksu. 

2. diena 

Brokastis. Gvadiksa – alu pilsēta. Gandrīz puse pilsētas iedzīvotāju dzīvo alu mājokļos. Alu mājokļu apskate no 

ārpuses un iekšpuses. Brauciens caur Eiropas vienīgo tuksnesi līdz Nerhai. Pa ceļam redzēsim iespaidīgās Spānijas 

siltumnīcu plantācijas Vidusjūras piekrastē. Otras tādas Eiropā nav. Nerha - neliela, jauka pilsētiņa Vidusjūras 

krastā, kas ievērojama ar savām baltajām namu fasādēm un „Eiropas balkonu“. Brīvs laiks saules un ūdens pledēm. 

Apartamenti pie Marveljas. 

3. diena 

Brauciens uz iespaidīgu aizu – El Chorro. Šo vietu saviem treniņiem iecienījuši alpīnisti. Pēc ceļotāju vēlmēm – 

iespējams arī iziet vienu no bīstamākajām (tā saka takas apsaimniekotāji, es teiktu – jauka pastaiga ar celtnieku 

ķiveri galvā) civilizētajām pastaigu takām pasaulē. Brauciens uz Rondu. Ronda – pilsēta uz divām klintīm. Vecākā 

saglabājusies vēršu cīņu arēna Spānijā, slaveni toreodori un vērši. iespaidīgi panorāmas skati un citi brīnumi. 

Apartamenti pie Marveljas. 

4. diena 

Vidusjūras piekraste – Costa del Sola – siltākais reģions Spānijā. Marvelja – viena no bagātākajām Spānijas 

kūrortpilsētām. Marveljas apskate. Marveljas vecpilsēta. Atpūta pie jūras – laiks saules un ūdens peldēm. 

Apartamenti pie Marveljas. 

5. diena 

Brauciens līdz Gibraltāram. Gibraltārs – 426 metrus augsta klints Vidusjūras krastā. Nokļūsiet valstiskā veidojumā, 

kur norēķini notiek Britu mārciņās un policisti tērpušies angļu formastērpos. Ar 8-vietu ekskursijas busiņu 

uzbrauksim klints augšā, apskatīsim Sv. Mihaila alu un Tuksneša makakas (pērtiķi, kas te uzturas sen un ir ļoti 

draudzīgi pret cilvēkiem ar noteikumu, ja cilvēki labprātīgi atdot pasi). Pusdienas angļu gaumē – fish and chips. 

Brīvais laiks pastaigām pa pilsētu un iepirkšanās beznodokļu zonā. Brauciens līdz Tarifai. Tarifas zemesrags ir 

tālākais Spānijas D punkts, kas šķir Vidusjūru no Atlantijas okeāna. Šī vieta ir ļoti vējaina, tāpēc to iecienījuši 

burātāji. Atkarībā no laika apstākļiem, pelde okeānā. Nakts apartamentos Tarifā. 

6. diena 

Brauciens līdz Seviljai. Sevilja – Andalūzijas galvaspilsēta. Viens no lielākajiem katoļu dievnamiem pasaulē – 

Seviljas katedrāle. Augstākais minarets Eiropā. Bijusī karaļu pils ar skaistajiem, ēnainajiem dārziem. Spānijas 

laukums – brīnišķīgie 1929. gada izstādei būvētie paviljoni. Gvadalkiviras upes krastmala – aizsardzības tornis, 

piemineklis Karmenai, Vēršu cīņu arēna. Iespēja apmeklēt Flamenko priekšnesumu. Viesnīca pie Seviljas. 

7. Diena 

Brokastis. Brauciens līdz Kordovai. Kordova – bijusī Kordovas arābu emirāta galvaspilsēta. Lielā mošeja 

(galvenais tūristu piesaistes objekts – kaut kas ne no šīs Planētas), Alkazaras pils un senais ebreju kvartāls. Brīvais 

laiks pilsētā. Brauciens līdz Malagai. Atkarībā no Kordovā pavadītā laika, iespējama arī Malagas apskate. Viesnīca 

lidostas apkaimē. 

8. Diena  

Brokastis. Transfērs uz lidostu. 10:50 lidojums Malaga - Rīga. 16:20 ierašanās Rīgā. 

 

 

Cenā ietilpst: 

 autotransporta īre (mikroautobuss) un citi ar transportu saistīti izdevumi, 

 lidojums Rīga – Malaga – Rīga (Ryanair), 



 10 kg lidmašīnas salona bagāža, izmēri 40x25x20, 

 šoferis – gids, 

 3 naktis 2-3* viesnīcās (2-vietīgas istabas ar labierīcībām, brokastis), 

 4 naktis apartamentos Tarifā un pie Marvejas (4-5-vietīgi apartamenti, virtuve, sanitārais mezgls, bez 

brokastīm 

 veselības apdrošināšana ar iekļautiem izdevumiem Covid-19 ārstēšanai un ar to saistītajiem 

ceļošanas riskiem EUR750 apmērā. 

 

Papildizdevumi: 

 ieejas maksa apskates vietās, 

 10 kg nododamā rokasbagāža  – 30 EUR turp-atpakaļ lidojumam (cena var mainīties, un tūrisma 

firma neuzņemas atbildību par šīm izmaiņām), 

 20 kg reģistrētā bagāža - EUR 60 turp-atpakaļ lidojumam (cena var mainīties, un turisma firma 

neuzņemas atbildību par šīm izmaiņām), 

 ja noteikti vēlaties sēdēt blakus, vietas izvēle lidmašīnā 4-14 EUR vienam lidojumam. 
 

 
BAGĀŽAS VEIDS JĀIZVĒLAS PIESAKOTIES CEĻOJUMAM. PĒC AVIOBIĻEŠU IEGĀDES ŠIS PAKALPOJUMS 

MAKSĀS DĀRGĀK. 

 

COVID-19 INFORMĀCIJA (23.05.22.) – atļauta ceļošana ar derīgu ES Covid -19 sertifikātu. Tajā jābūt 

uzrādītam negatīvam testam vai pabeigtai vakcinācijai vai apstiprinātai pārslimošanai. Šo noteikumu 

ievērošana pagaidām pagarināta līdz 15.06.22. 
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