
 

 

Spānija (Katalonija) - Andora 

8 dienas 

Labāk lidot nekā braukt 

30.06.-07.07.2019. 

Ceļojuma cena: € 655 

 

 

1. diena 

Tikšanās Rīgas lidostā 19:30 Rīga - Barselona. 23:59 ierašanās galamērķī. Transfērs uz viesnīcu. Nakts viesnīcā 

~50 km no Barselonas, Kosta Brava (Mežonīgais krasts) kādā no piekrastes kūrortiem. 

2. diena 

Brokastis. Brauciens ar vilcienu uz Barselonu. Barselonas apskate. Gaudi arhitektūras mantojums –  Sagrada 

Familia – pasaulslavenā, vēl nepabeigtā katedrāle, kurā jau notiek dievkalpojumi. Gueja parks – vēl viens Gaudi 

nepabeigtais šedevrs. Spānijas ciemats pašā Barselonas centrā – iespēja redzēt Spānijas arhitektūras daudzveidību, 

Olimpiskais stadions. Atgriešanās viesnīcā. 

3. diena 

Brokastis. Brauciens ar vilcienu uz Barselonu. Turpinām Barselonas apskati. Vecpilsēta - Gotiskais kvartāls. 

Katedrāle. Rambla avēnija. Gaudi projektētās dzīvojamās mājas. Katalonijas laukums. Brīvais laiks. Iespēja 

apmeklēt  daudzveidīgos Barselonas muzejus, izbraukt ar trošu vagoniņu, apmeklēt akvāriju u.c. izklaides. Vakarā - 

flamenko šovs. Atgriešanās viesnīcā. 

4. diena 

Brokastis. Brauciens uz Andoru. Pa ceļam – iespaidīgas Pireneju kalnu ainavas, tuneļi un aizas. Andora -  

pundurvalstiņa, kas paslēpusies Pireneju kalnos starp Franciju, Spāniju un mākoņiem. Iespēja apskatīt mazāko 

parlamenta ēku pasaulē, nelielo vecpilsētu un iepirkties beznodokļu zonā. Atgriešanās viesnīcā. 

5. diena 

Brokastis. Pēc izvēles - brīvais laiks kūrortā vai papildus programma Barselonā. 

6. diena 

Monseratas klosteris – svētceļojuma vieta kalnu masīvā, galvenā Katalonijas svētvieta, kur tiek pielūgta Katalonijas 

Madonna. Katedrāle, muzejs, slavenā Monseratas zēnu kora noklausīšanās. Brauciens ar funikuleru Monseratas 

kalnos, pastaiga pa kalnu takām. Atgriešanās viesnīcā. 

7. diena 

Brokastis. Brauciens uz Figerasu. Pasaulslavenā sirreālista Salvadora Dalī muzeja-teātra apskate.  Žirona – 

vēsturiska Katalonijas pilsēta ar vecpilsētu kalnā un senu katedrāli. Spānijas delikatešu veikala apmeklējums – 

iespēja iegādāties reģionam rakturīgos ražojumus. Atgriešanās viesnīcā. 

8. diena 

Brokastis. 11:30 transfērs uz Žironas lidostu. 15:25 lidojums Žirona-Rīga. Ierašanās Rīgā 19:50. 

Cenā ietilpst: 

 lidojums Rīga-Žirona-Rīga (iekļautas visas nodevas), 

 lidmašīnas salona bagāža (izmēri cm 55 x 40 x 20, svars 10 kg), 

 autotransporta pakalpojumi (autobuss, degviela, ceļa nodevas, stāvvietas), 

 gids-grupas vadītājs, 

 7 naktis 3* viesnīcā kādā no Kosta Brava kūrortiem (2-vietīgas istabas ar labierīcībām, 7 brokastis), 

 veselības apdrošināšana. 
Papildizdevumi: 

 ieejas maksa apskates vietās, 

 nododamā jeb reģistrētā bagāža 20 kg (pēc izvēles) EUR 40 turp-atpakaļ lidojumam (cena var mainīties, un turisma firma 

neuzņemas atbildību par šīm izmaiņām), 

 10 kg nododamā rokas bagāža (pēc izvēles) EUR 10 turp-atpakaļ lidojumam (cena var mainīties, un turisma firma 

neuzņemas atbildību par šīm izmaiņām), 

 ja noteikti vēlaties sēdēt blakus, vietas izvēle lidmašīnā 4-10 EUR vienam lidojumam. 

 

 
 tel. 29563697 



 info@baldonescelotajs.lv 

www.baldonescelotajs.lv 

Aviokompānijas Ryanair bagāžas pārvadāšanas noteikumu sīkāks izskaidrojums. 

 

1. Visiem ceļotājiem ceļojuma cenā iekļauta 10 kg rokas bagāža, kuras izmēri nepārsniedz 55x40x20 cm, turklāt lidmašīnā 

drīkst ienest vēl vienu somu, kuras izmēri nepārsniedz 40x25x20 (tā varbūt rokassomiņa, datorsoma, neliela mugursoma). 

2. 10 kg rokas bagāžu var izmantot kā nododamo jeb reģistrēto bagāžu, kuru nodot lidostā reģistrējoties lidojumam. Jūsu 

priekšrocības šajā gadījumā ir tās, ka drīkstiet šajā bagāža likt šķidrumus, krēmveida pārtikas vielas, kosmētiku, asus 

priekšmetus utt., bez problēmā. Uz lidmašīnu šajā gadījumā Jūs dodaties tikai ar savu rokassomiņu – 40x25x20. Par šo 

pakalpojumu aviosabiedrība iekasē papildus samaksu  - 10 EUR. 

3. 20 kg nododamā jeb reģistrētā bagāžu, kuru nodot lidostā reģistrējoties lidojumam. Jūsu priekšrocības šajā gadījumā ir tās, 

ka drīkstiet šajā bagāža likt šķidrumus, krēmveida pārtikas vielas, kosmētiku, asus priekšmetus utt., kā parasti tas ir bijis 

nododamajā bagāžā. Uz lidmašīnu šajā gadījumā Jūs dodaties tikai ar savu rokassomiņu – 40x25x20. Par šo pakalpojumu 

aviosabiedrība iekasē papildus samaksu – 40 EUR. Izvēloties šo bagāžas veidu Jūs automātiski zaudējat rokas bagāžu, kas 

ir iekļauta cenā (55x40x20) 

 

BAGĀŽAS VEIDS, KĀ ARĪ SĒDVIETAS BLAKUS JĀIZVĒLAS PIESAKOTIES CEĻOJUMAM. PĒC AVIOBIĻEŠU 

IEGĀDES ŠIE PAKALPOJUMS MAKSĀS DĀRGĀK.  
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