
 
 

 

 

 

1.diena. Lidojums: Rīga – Seviļa. Trasnfērs uz viesnīcu Vertice 
Sevilla 4* Hotel http://www.hotelverticesevilla.com  
Iesakām doties pilsētas apskates ekskursijā - apskatīsim 
ievērojamākos Seviļas pilsētas arhitektūras objektus – 
galvenokārt Vecpilsētu, kurā atrodas vairākas UNESCO pasaules 
vēsturiskā mantojuma sarakstā iekļautas celtnes. Tomēr lielākā 
vērība šīs 4 stundu ekskursijas laikā tiks pievērsta 
pasaulslavenajai mauru karaliskajai rezidencei Alkazaram.  
Nakts viesnīcā Vertice Sevilla Hotel.  
 
2.diena. Brokastis viesnīcā. Brīvais laiks. Iesakām apmeklēt Kordavas pilsētu - Pilnas 
dienas ekskursijas laikā apmeklēsim vienu no ievērojamākajiem 
kultūras, ekonomikas un politiskajiem centriem Eiropā 10./11. 
gs. – Kordovu. Kordovā apskatīsim otru lielāko Vecpilsētu mūsu 
kontinentā un lielāko pilsētas teritoriju pasaulē, kas iekļauta 
UNESCO pasaules vēstures mantojuma sarakstā. Pilsētas 
apskate vainagosies ar Kordovas Lielās mošejas – katedrāles 
apmeklējumu.  
Nakts viesnīcā Vertice Sevilla Hotel.  
 
3.diena. Brokastis viesnīcā. Brīvais laiks vai Granadas pilsētas 
apmeklējums. Pilnas dienas ekskursijas laikā viesosimies 
Granadā – pilsētā Andalūzijā, kas iekļauta Spānijas apceļotāju obligāti apmeklējamo objektu 
sarakstā. Te apskatīsim 14. gs. arābu pils un cietokšņa kompleksu Alhambru, kā arī Nasridu 
emīru vasaras pili Generalife un pasakainos dārzus visapkārt tai.  
Nakts viesnīcā Vertice Sevilla Hotel.  
 
4.diena. Brokastis viesnīcā. Brīvais laiks vai Rondas pilsētas apmeklējums. Pilnas dienas 
ekskursijas laikā dosimies uz Rondu – pilsētu Malagas provincē, kas lepojas ar savu 
atrašanās vietu Serrania de Ronda kalnu grēdas vidū, stāvas aizas abās malās. Šeit 
apmeklēsim Spānijas vecāko vēršu cīņas arēnu Plaza de toros de Ronda , kā arī Vecpilsētu un 
Sv. Marijas baznīcu ar interesanto zvanu torni.  
Nakts viesnīcā Vertice Sevilla Hotel.  
 
 

http://www.hotelverticesevilla.com/


5.diena. Brokastis viesnīcā. Iesakām apmeklēt Heresas de la Fronteiras pilsētu. 
Pilnas dienas ekskursijas laikā apmeklēsim Heresu de la Fronteiru – flamenko un 
pasaulslavenā heresas vīna dzimteni.  Vakarā piedāvājam 
nobaudīt tipiskas spāņu vakariņas un noskatīties 
flamenko šovu restorānā Patio Sevillano 
http://www.elpatiosevillano.com/  
Vakariņu ēdienkartē iekļauta cepta zivs, paprika ar vērša astes 
pildījumu, omlete spāņu stilā, auksta tomātu krēmzupa, 
cūkgaļas fileja garnēta seviļiešu gaumē, mājas deserts un 
dzērieni, t.sk. baltvīns vai sarkanvīns.  
Pēc vakariņām sekos flamenko šovs, kas ilgs pusotru stundu.  
Atgriešanās viesnīcā.  
Izbraukšana uz lidostu no viesnīcas.  
Lidojums: Seviļa – Rīga. 
 

 

 
 

Tel: 67223112; Fax: 67282512 
GSM: 26433302, 
E-mail: digitours@digitours.lv 
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