
Saulainā Andalūzija un Gibraltārs 

19.09.2020 – 26.09.2020 

 
1.diena. Tikšanās Rīgas lidostā 10.45. Lidojums Rīga – Malaga 12.45 – 16.20.  Transfērs uz viesnīcu.  

 

 
 

2.diena. Brokastis. Ekskursija uz Granadu. Apskatīsim UNESCO pasaules vēsturiskā mantojuma sarakstā iekļauto 14. gs. 

arābu pils un cietokšņa kompleksu Alhambru, kā arī Nasridu emīru vasaras pili Generalife un pasakainos dārzus visapkārt tai. 

Granādas pilsētas un vecpilsētas apskate, katedrāle, kur apglabāts Ferdinands un Izabella, Kolumba monuments, Karmenas 

laukums. Nakts viesnīcā pie Malagas. 
 

 
 

3.diena. Brokastis. Seviljas apskates ekskursija: Spānijas un Amerikas laukumi, La Giralda zvanu tornis, senais 

Santakrusas kvartāls, Marijas-Luīzes parks, Lope de Vegas teātris, Universitāte, San Telmo pils, promenāde Gvadalkviviras 

krastā, vēršu cīņu arēna, Opera. Seviļas Alkazars (1364) - uz mauru pils mūriem celta karaļa pils. Seviļas katedrāle (1401-

1519) - lielākā viduslaiku gotiskā katedrāle pasaulē, tur apglabāts arī Kristofors Kolumbs. Zelta tornis (XIII gs) – mauru celts 

pilsētas sargtornis. Nakts viesnīcā pie Malagas. 

 

 
 

4.diena. Brokastis.  Ronda – pilsēta ar baltajām mauru mājiņām, kas izvietojusies dramatiskas aizas malā. Tur atrodas arī 

otra senākā vēršu cīņu arēna Spānijā. Dosimies apskatīt zirgu un vēršu audzētavu. Tur tiek audzēti un sagatavoti vērši, kuri 

piedalās cīņās. Nakts viesnīcā pie Malagas. 

  

       
 5.diena. Brokastis. Šodien dabas diena. Dosimies uz El Trocal dabas parku. Nakts viesnīcā pie Malagas. 

 



 
 

6.diena. Brokastis. Ekskursija uz Gibraltāru - 6,5 km² Lielbritānijas teritorija Spānijā. Būs iespējams pacelties Gibraltāra 

klints (450 m v.j.l.) virsotnē, kur brīvā dabā dzīvo pērtiķi. No šī punkta redzams viss Gibraltāra šaurums, Vidusjūra un 

Atlantijas okeāns, Marokas Atlasa kalni, Algaziras līcis. Redzēsiet Sv. Miķeļa stalaktītu alas un Mauru cietoksni. Nakts 
viesnīcā pie Malagas. 

 

7.diena. Brokastis. Brīva diena atpūtai. Iespējama ekskursija uz Āfriku. Vakarā – flamenko šovs. Nakts viesnīcā pie 

Malagas. 

 

8.diena. Brokastis. Transfērs uz lidostu. Lidojums Malaga – Rīga 17.15 – 22.35. 

 
Ceļojuma cena – 849 EUR 

 

 

Ceļojuma cenā iekļauts: 

 Aviobiļetes Rīga – Malaga – Rīga (rokas 
bagāža 8.kg., nododamā – 23.kg.)  

 Komfortabla autobusa īre (TV, WC, 
kondicionieris);  

 Degvielas izdevumi, autoceļu nodokļi;  

 Naktsmītnes viesnīcā ar brokastīm (visas 
naktis vienā viesnīcā);  

 Grupas vadītāja – gida pakalpojumi;  

 Visas programmā iekļautās ekskursijas. 
 
 

Papildus izmaksas:  

 Alhambra ~ no 30 EUR; 

 Transports Gibraltārā – 35 EUR; 

 Pilsētas nodokļi (7n*3 EUR) – 21 EUR; 

 Flameno ~ 35 – 45 EUR; 

 Dienas ekskursija uz Āfriku ~ 95 EUR; 

 Audiosistēmas īre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informācija:  

 Ieejas biļešu un citu papildizdevumu cenas, valūtas kurss, kā arī programmā norādītie laiki ir orientējoši un var mainīties. 

Ceļotājiem, kuri ceļo vieni un, ja neatrodas līdzbraucējs, ir pienākums piemaksāt par vienvietīgu numuru – 180 EUR; 


