Almērijas reģions Andalūzijā – KALNI un JŪRA!
17.06.2020. – 24.06.2020.
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Informācija

1.diena
17.06.2020.
Trešdiena

2.diena
18.06.2020.
Ceturtdiena

7 naktis/8 dienas
Izlidošanas /ielidošanas laiki norādīti atbilstoši katras valsts vietējam laikam.
Laika starpība Latvijai ar Spāniju viena stunda atpakaļ.

Lidojums:
Rīga – Malaga 12:45 – 16:20 (4h 35min)
Auto nomas formalitātes lidostā, transfērs
uz viesnīcu ~ 90km ~ 1.20min.
Vakariņas viesnīcā .
Naktsmiers vai naksnīga pastaiga gar
Vidusjūras krastiem :)

Naktsmītnes
Visas naktis vienā
viesnīcā!

Hotel
BAHIA
TROPICAL
****
Vidusjūras krastā

vakariņas

Rīta pusē iepazīsim Almunecar, vietu kurp
esam ieradušies, šauras vecpilsētas ieliņas,
mūri, kas to apvij līdz pat jūrai.

Hotel
Dienas turpinājumā atpūta 

BAHIA
TROPICAL
****

Brokastis
vakariņas

3.diena
19.06.2020.
Piektdiena

4.diena
20.06.2020.
Sestdiena

Uz tirgu pēc zirga 
Piektdienas lokālais rīta tirdziņš, kad
apkaimes tirgotāji sabrauc vienuviet, tad
tūristiem un vietējiem, laiks atvērt maciņus
 Dienas turpinājumā ~ 30min brauciens
uz Nerjas alām, kuras 1959.gadā atklāja 5
jaunieši mājup no viesībām dodoties kunga
prātā  Noslēgumā Nerjas pilsētiņa un
tās simbols ir Balcon De Europa, kas līdz
1812.gadam bija cietoksnis. Vietas
nosaukums radies pateicoties Spānijas
karalim Alfonso XII, kas 1844.gadā reģiona
vizītes laikā apmeklēja Nerju un vietu, kur
iepriekš atradās cietoksnis, nodēvēja par
Eiropas balkonu.
ATPŪTA VAI INTERESENTIEM
KALNU DIENA!
Pēc brokastīm ~ 1,20 h brauciens līdz
Sierras Nevadas kalnu grēdai, vidējas
grūtības kalnu trekings ~ 8km, ~ 3,5 h ar
fotopauzēm! Ērti apavi un neliela
mugursomiņa ūdenim un sviestmaizēm!
Kāpiens no 800 m.v.j.l. – 1100 m.v.l.
Sieras Nevadas kalnu masīvu 3478 m.v.j.l,
kas ir augstākais Spānijā.
Kopš 1986. gada Sjerra Nevadas kalni ir
atzīti par UNESCO biosfēras rezervātu, un
no 1989. gada šī ir nacionālā parka
teritorija.

Hotel
BAHIA
TROPICAL
****

Brokastis
vakariņas

Hotel
BAHIA
TROPICAL
****

Brokastis
vakariņas

5.diena
21.06.2020.
Svētdiena

Pēc brokastīm kalnu ciematiņi Sierras
Nevadas kalnu masīvā Capileira un
Pampineira, pieturēsim un pastaigāsim
tajos. Pēcpusdienā atpūta.

Hotel
BAHIA
TROPICAL
****

Brokastis
vakariņas
6.diena
22.06.2020.
Pirmdiena

Šodien līdzi ņemam arī peldlietas 
Izbraucam 09:00
Almerijas province ir viena no sausākajiem
reģioniem Eiropā, tāpēc arī bieži šeit
tikušas uzņemtas vesternu filmas, it
īpaši 1960. gados. Šodien izbrauksim caur
reģiona lielāko pilsētu Almēriju.
Cabo de Gata Nijar dabas parks Vidusjūras
krastos. Parkā atrodas 493 metru augstā El
Fraile kalns - Spānijas lielākais vulkānisko
akmeņu veidojums.

Hotel
BAHIA
TROPICAL
****

Brokastis
vakariņas

Iepirkšanās ~ 2h Parque Comercial Gran
Plaza.
Atgriešanās viesnīcā uz vakariņām.

7.diena
23.06.2020.
Otrdiena

Atpūta 
Līgosim mēs šo naksniņu.... Vidusjūras
krastā 

Hotel
BAHIA
TROPICAL
****

Brokastis
vakariņas
8.diena
24.06.2020.
Trešdiena

Laisks Jāņu rīts - līdz 12:00 izrakstīšanās
no viesnīcas.
Transfērs uz lidostu ~ 14:00.
Lidojums:
Malaga – Rīga 17:15 – 22:35 (4h 25min)

Izmaksās 885 EUR iekļauts:
* Avio pārlidojumi ar Airbaltic Rīga – Malaga – Rīga.
* Rokas bagāža 40x55x20cm 8kg un 20KG nododamā bagāža, katram Ceļotājam.
* 7 naktis 4**** viesnīcā ar brokastīm un vakariņām.
* Grupas vadītājs/šoferis Dace Ķirķe/Miks Gerulis.
* bērniem līdz 12 gadi, ja dzīvo kopā ar 2 pieaugušajiem 680EUR
* Pārvietošanās 9-vietīgos minibusiņos, saskaņā ar Ceļojuma programmu.
! Vieta tiek rezervēta pēc pirmās iemaksas veikšanas - 135EUR.
! Līdz 02.12.2019. iemaksa - 150EUR
! Līdz 02.03.2020. iemaksa - 150EUR
! Līdz 02.04.2020. iemaksa - 150EUR
! Līdz 02.05.2020. iemaksa - 150EUR
! Līdz 02.06.2020. atlikušais maksājums - 150EUR
Papildu izmaksas saskaņā ar programmu - ieejas biļetes:
* Nerhas alas 14eur.
* Ceļojuma apdrošināšana ~10 eur.
Andalūzija ir kā spilgts kino.
Smaržojoši apelsīni un vējš, kas izpūš visu lieko,
tā atrodas krustpunktā, kur satiekas Vidusjūra un Atlantijas okeāns.

Brokastis
Sveikas mājas



Ciemati - kā mazi, balti cukurgraudi, izkaisīti starp olīvu un vīna laukiem.
Tradīcijas, kurās vienlīdz spēcīgas ir gan spāņu, gan arābu kultūras ietekmes.
Siesta un absolūti nesteidzīgs dzīves ritms, jo nokavēt tāpat neko nav iespējams.
Pārdevēji, kas sazinās flamenko ritmā vietējā tirgū, fantastiska virtuve un vēl, un vēl, un vēl...
Gatavosimies savam Andalūzijas stāstam!

Jūsu Dace Ķirķe
Tālr. + 371 29474846
www.tavsgids.lv

