
 
 

 

 

 
Spānija - Costa Dorada 

 
Ceļojuma datumi: 11.09. – 18.09.2020 

7 naktis viesnīcā Ohtels Villa Dorada 3* ar brokastīm un vakariņām 

https://www.ohtelsvilladorada.es/ 

Cena 629 EUR personai dzīvojot divvietīgajā numurā 
Uz Dienvidiem no Barselonas, Tarragonas provincē plešas Costa Dorada (Zelta krasts). Plašās 

pludmales ar zeltainajām smiltīm un maigais jūras klimats vilina tūristus jau desmitiem gadu. 

Romiešu foruma drupas, amfiteātris, akvadukts, cietokšņa sienas liecina par divu tūkstošu gadu 

seno Tarragonas vēsturi. Uz dienvidiem no Tarragonas, Salou atrodas viens no lielākajiem 

tematiskajiem izklaides parkiem Eiropā - Port Aventura. Kosta Doradas aktīvākie kūrorti 

ir Salou, Cambrils un La Pineda. 
 

Cenā iekļauts:   

• Lidojums Rīga – Barselona - Rīga 

• 20 kg nododamā bagāža, 5 kg rokas bagāža 

• 7 naktis viesnīcā standarta numurā 

• Ēdināšana brokastis un vakariņas 

• Transfērs: lidosta – viesnīca - lidosta 

Papildus: 

• Ceļojuma apdrošināšana 

• Ekskursijas (būs iespējams iegādāties uz vietas no gida) 

• Personīgie izdevumi 

PIESAKIETIES EKSKURSIJAI: 22571221,  aija.daudze@balt-go.lv 

personīgi: Balt-Go birojos Rīgā, Valmierā, Cēsīs 
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Ekskursijas un cenas: 

 

TOP! "PORT AVENTURA" ieejas biļete Iespēja apmeklēt lielāko atrakciju parku Eiropā, kur vienā 

dienā varat doties ceļojumā pa Zemeslodi - Vidusjūras, Meksikas, Ķīnas impērijas, Polinēzijas un 

Amerikas mezonīgajiem rietumiem. 2 parku Port Aventura + Ferrari Land apmeklējums (vienā dienā): 

pieaugušajiem - 55.00 EUR, bērniem - 48.00 EUR. 2 parku Port Aventura + Ferrari Land apmeklējums 

(trīs dienu laikā): pieaugušajiem - 61.00 EUR, bērniem - 53.00 EUR. Bērniem, kas vecāki par 4 gadiem, 

un vecāka gadagājuma cilvēkiem, kas vecāki par 60 gadiem, līdzi jāņem pase vai ID. 

48 EUR/pieaugušais, 42 EUR/bērni 

 

Valensija + ZOO bio parks Ekskursijas laikā apmeklēsiet Valensijas ZOO - bioparku. Pēc tam 

apskatīsiet Valensijas vecpilsētu - Serano torni, Plaza de la Virjen laukumu, Dievmātes baziliku, 

Katedrāli, centrālo tirgu, Zīda biržu. Ekskursija ilgs no apm. plkst. 06:30 līdz 19:30! 

73 EUR/pieaugušais, 60 EUR/bērns 

 

"AQUOPOLIS" ūdens parka ieejas biļete. Aizraujoša iespēja pavadīt visu dienu vienā no lielākajiem 

Kosta Dorada ūdensparkiem, kas atrodas La Pineda's kūrortā. Tāpat apmeklēt delfīnu šovu! Bērna 

biļetes cena, ir atkarīga no bērna auguma - 100 līdz 140 cm. Bērniem augumā mazākiem par 90 cm, 

ieeja parkā bez maksas! Piemaksājot tikai 1.45 EUR, nedēļas laikā, ir iespēja apmeklēt parku otru reizi! 

29 EUR/pieaugušais, 24 EUR/bērns 

 

TOP! Barselonas apskate + Gaudi arhitektūra Barselona- viena no skaistākajām Eiropas pilsētām un 

Katalonijas galvaspilsēta. Ekskursijas laikā redzēsiet skaistākās Barselonas vietas - Ešamplē un 

Diognāla rajonus. Uzbrauksiet Monžuik kalna virsotnē, kur būs panorāmas skats uz visu Barcelonu. 

Antonio Gaudi ir viens no slavenākajiem Katalonijas arhitektiem. Viņa darbi uzreiz kļuva par pasaules 

mēroga arhitektūras pieminekļiem. Ekskursijas laikā apmeklēsiet Barselonas simbolu- Sv. Ģimenes 

katedrāli („Sagrada Familia“), izbrauksiet pa Paseo de Garsia ielu, kur redzēsiet citus Gaudi radītos 

darbus. Dienas otrajā daļā Jums būs brīvais laiks Barselonas centrā - Katalonijas laukumā. Ekskursija 

ilgs no plkst. 08:00 līdz 19:00. 

66 EUR/pieaugušais, 45 EUR/bērns 

 

 

Barselona brīvais laiks Transfērs līdz Barselonai (Katalonijas laukumam) un atpakaļ. Pilsētā Jums 

būs apmēram 5 - 6 stundas brīvais laiks. Ekskursija ilgst no plkst. 08:00 līdz 19:00. 

32 EUR 

 

 

Madride 1 diena. Šī vienas dienas ekskursija, sākas ar aizraujošu braukšanu komfortablā Spānijas 

dzelzceļa kompānijas "AVE" ātrgaitas vilcienā, kura ātrums sasniedz 200 km stundā. Madride - ir valsts 

lielākā pilsēta, kultūras, modes un dizaina galvaspilsēta. Apskates brauciena laikā pa pilsētu Jūs 

brauksiet pa pašām slavenākajām ielā un laukumiem - Passeo del Pardo bulvāri, Sibeles laukumu, Gran 

Via, Plaza de Oriente. Pēc tam būs atpūtas pauze pusdienām. Pēc nelielas atpūtas pauzes sāksies pilnībā 

pastaigu ekskursija pa Madrides vēsturisko centru. Kuras laikā apmeklēsiet Plaza Major un Puerta del 

Sol laukumus, kur pēc tam jums tiks dots, brīvais laiks. Ekskursija ilgst no apm. plkst. 05:30 līdz 00:30! 

260 EUR/pieaugušais, 240 EUR/bērns 

 

TOP! Flamenko L’orangerie Jums būs iespēja baudīt īsti apburošu Spāņu Flamenko priekšnesumu. 

Izbraukšana no viesnīcām ap plkst. 19:00 un atgriešanās ap 00:30. Uzveduma sākums plkst. 20:30. Šovs 

ar vakariņām un vīnu maksā - 50.00 EUR (pieaugušajam), 36.00 EUR (bērnam) 

45 EUR/pieaugušais, 29 EUR/bērns 

 

Kannas, Nica, Monako 2 dienas Brīnišķīgs ceļojums, uz Franču Rivjēru. Ierašanās Nicā turpināsies ar 

pastaigu pa vecpilsētu, kuras laikā redzēsiet Operas ēku, pilsētas mēriju, ziedu tirgu. Angļu piekrastē 

jums būs brīvais laiks. Vēlāk apmeklēsiet Nicas Sv. Nikolaja dievnamu un parfimērijas fabriku. Pēc 

ierašanās Monako doesieties pastaigā pa vecpilsētu, apskatīsiet katedrāli, etnogrāfijas muzeju, Grimaldi 

pili, pēc tam būs brivais laiks lai papusdienotu. Pēc ierašanās Monte Carlo apmeklēsiet kazino laukumu. 



Ierašanās San Remo, iekārtošanās viesnīcā. Pēc tam pastaigu ekskursija pa San Remo centru, brīvais 

laiks. Otrās dienas laikā pastaigu ekskursija, kazino, teātris. Ierodoties Kannās pastaiga pa vecpilsētu, 

Kannu kino festivāla pils, un beigās varēsiet pastaigāt pa Kruazet promenādi. 

220 EUR/pieaugušais. 180 EUR/bērns 

 

 

TOP! Montserrat klosteris un "Torres" vīna darītava Montserrat - viens no slavenākajiem 

klosteriem Spānijā. Te atrodas slavenā Melnās Madonnas statuja, kas "izpilda" vēlēšanās. Klosterī dzied 

brīnišķīgais, visā pasaulē slavenais zēnu koris (no jūnija līdz septembrim zēnu korim brīvlaiks). Jums 

būs arī brīvais laiks, izstaigāt ineresantākās klosera svētvietas. Atpakaļceļā iebrauksim "Torres" vīna 

darītavā, kur iepazīsieties ar vīna ražošanas procesu. Būs iespēja arī vīnu nogaršot un nopirkt. 

Ekskursija ilgst no apm. plkst. 06:30 lidz 18:00. 

50 EUR/pieaugušais, 40 EUR/bērns 

 

Bruņinieku turnīrs Viduslaiku bruņinieku turnīrs stilizētā pilī, kur viduslaiku garā ieturētu vakariņu 

laikā iespējams atbalstīt savas komandas bruņinieku. Visi standarta bruņinieku turnīra elementi: tuvcīņa, 

zirgu skriešanās, izklaidētāji. Pēc turnīra varēsiet padejot dzīvās mūzikas pavadījumā un nofotogrāfēties 

ar bruņiniekiem tuvplānā! 

72 EUR/pieaugušais, 60 EUR/bērns 

 

 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 
LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2007. gada 19. novembra, LR nepilsoņu pase, kas izdota pēc 2007. gada 19. novembra un ir derīga vēl 

6 mēnešus pēc ceļojuma beigām.  

!!! Pases, kas izdotas līdz 2007. gada 19. novembrim (beztermiņa un izdotās uz 50 gadiem), ceļošanai nav derīgas! 

Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai ceļojuma cenā ir pieļaujami LR normatīvo aktu ietvaros nodokļu un 

nodevu izmaiņu gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja.  
 

 
Piesakoties ceļojumam 

avansa iemaksa 
 

  Pilna apmaksa līdz  

11.08.2020 

 

125 EUR    
Veicot pirmo iemaksu, jūs piekrītat klienta līguma noteikumiem: www.baltgo.lv/lv/klienta-ligums. Vienojoties ar «Balt-Go», iemaksu grafiks var būt citādāks. 

Atsakoties no ceļojuma 90–60 dienas pirms brauciena, klients zaudē 20% no ceļazīmes summas, 59–30 dienas 

– 50% no ceļazīmes summas, vēlāk nekā 30 dienas pirms brauciena – visu summu. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

PIESAKIETIES EKSKURSIJAI: 22571221,  aija.daudze@balt-go.lv 

personīgi: Balt-Go birojos Rīgā, Valmierā, Cēsīs 
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