
Saulainā Andalūzija un Gibraltārs 

03.06. – 14.06.2023 

 

Malaga ir saulaina Spānijas piekrastes pilsēta slavenajā Costa del Sol reģionā. Īpaši iecienīta, 

pateicoties tās zeltaino smilšu pludmalēm, siltajai Vidusjūrai un kvalitatīvajām viesnīcām. Malaga 

lepojas arī ar savu seno vēsturi. Tajā savijusies dažādu kultūru ietekme – fēniksiešu, romiešu, arābu un, 

protams, karstasinīgo spāņu, kuras neatņemama sastāvdaļa ir flamenko šovi, kā arī tradicionālie vīni un 

tapas restorānos. Un ne  tikai gardēžiem Spānijas  dienvidi ir piemēroti.. Šeit  atrodas vienas no  

senākajām pilsētām senākajām Eiropas pilsētām, kurās atrodas  neskaitāmi viduslaiku cietokšņi, greznas 

katedrāles un krāšņi botāniskie dārzi mijās ar izsmalcinātām mākslas galerijām, kolorītu ielu mākslu un 

modes preču veikaliem..... Savukārt mākslas mīļotāji noteikti gūs baudījumu acīm un dvēselei,  

apmeklējot Picasso un Carmen Thyssen muzejus, kuros skatāmi slavenu mākslinieku darbi....  

Bet tomēr -  visam pāri – iespēja ik dienu tvert siltās Malagas saules starus daudzajās zeltainu smilšu 

pludmalēs Vidusjūras kūrortos un baudīt malagiešu vīnu un tapas tradicionālajos restorānos. 

Atliek vien doties ceļojumā uz Malagu un ļauties sajūtām! 

 

1.diena. Tikšanās Rīgas lidostā 10:30. Lidojums Rīga – Malaga 12:45 – 16:20.  Transfērs uz viesnīcu.  

 Viesnīca La Jabega 

 https://jabega.com/ 

 

 
 

2.diena. Brokastis. Ekskursija uz Malagu – nozīmīgāko Kosta del Sol piekrastes pilsētu. Tās pirmsākumi meklējami jau 

2800 gadus atpakaļ. Neaizmirstams būs skats uz pilsētu no skatu laukuma pie Gibralfaro. Apskatīsm tādas vietas kā 

Mersedes laukumu, māju-muzeju, kur dzimis Pikasso, Sv.Jākoba  baznīcu, romiešu teātri, Alkazabu, katedrāli, Lariosa gājēju 

ielu u.c.objektus.  

 

 
 

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. 

 

https://jabega.com/


 
 

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. 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. 

 

 
 

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. Ekskursija uz Antekeru. Vispirms  apmeklēsim kapenes jeb dolmenus, kuras tika izveidotas jau 

pirms 200 gadiem. Ilgus  gadus ši vieta tika izmantota kā kolektīva apbedījuma vieta un  to starp arī kā svētvieta. Pēc tam  

dosimies uz  olīveļļas ražotni, kur varēs  redzēt  eļļas tapšanas procesu, un protams, arī iegādāties. Pēc  tam apmeklēsim  

unikālu  dabas  parku, kur  pamatā ir  akmens  veidojumi -  pasakaini  skaists dabas  parks! 

 

 

 

 

8.diena. Brīva diena atpūtai. Nakts viesnīcā pie Malagas. 

 
9.diena. Brīva diena atpūtai. Nakts viesnīcā pie Malagas 

 

10.diena. Brīva diena atpūtai. Nakts viesnīcā pie Malagas 

 

11.diena. Brīva diena atpūtai. Nakts viesnīcā pie Malagas 



 
 

12.diena. Brokastis. Transfērs uz lidostu. Lidojums Malaga – Rīga 17.00 – 22.20. 
 

 

 

 

 

Brauciena cena  EUR 1581,- 

Piemaksa par vienvietīgu izmitināšanos EUR 590,- 
 

 

Brauciena cenā ietilpst: 

 

• Lidojums ar Airbaltic, nododamā bagāža līdz 23 kg un  rokas bagāža līdz 8 kg 

• Transfērs lidosta – viesnīca – lidosta 

• 11 naktis divvietīgā numurā ar brokastīm 

• Visas ekskursijas pēc programmas pilsētās 

• Krieviski runājošs vietējais gids ekskursiju laikā 

• Ceļojuma medicīniskā apdrošināšana 

• Grupas vadītājs no Latvijas 

 

Brauciena cenā neietilspt: 

 

• pārējās ēdienreizes 

• ieejas biļetes  maksas apskates objektos 

• personīgie izdevumi 

• dzeramnaudas personālam 

 

 

 

Anniņmuižas bulvāris 54-64 
LV-1069 Rīga 
maris@digitours.lv 
+371 29405500 

 

 

 
Informācija:  

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


