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Jaunums! 

Spānija - Madride un Toledo  

5 dienas: 20.–24. februāris, 2020. 
Ceļojums mazā – 10 cilvēku – grupā! 

Ceļazīmes cena 555 EUR 

 

Ekskursijas vadītāja Līga Pommere 
 

Spānija. Galvaspilsēta. Flamenko ritmi. Naktsdzīve. Vēstures elpa. Mauru arhitektūra. Karaliskā pils. 

Vecpilsēta. Toledo. Te jūtama gan Eiropa, gan Āfrika. Gan katoļu baznīcas, gan musulmaņu ietekme. 

Neparasti, bet mēģinām sajust. Plaši izmantosim vietējo transportu – brauksim ar metro, autobusu, 

taksometru, vilcienu. Lidosim ar lidmašīnu. 5 neparastas dienas ar skaistām ceļojuma atmiņām. 

Tveram sauli Spānijā februārī. 

   

1. diena – 20. februāris, ceturtdiena 
 

Tikšanās Rīgas lidostā plkst. 11.00 pie informācijas centra. Līdzi 

var ņemt 7 kg rokas bagāžu (55x40x23 cm). 

Lidojums (Rīga pl. 13.15 – Madride 16.25). Iekārtošanās 

apartamentā, kur nakšņosim turpmākās 4 naktis. Pastaiga un 

vakariņas naksnīgajā Madrides vecpilsētā. Baudām pirmo vakaru 

Spānijas galvaspilsētā. 

2. diena – 21. februāris, piektdiena 
 

➢ Madride – Spānijas galvaspilsēta. Mauri šeit veidojuši savu 
apmetni 6. gadsimtā. Vecpilsēta un jaunā pilsēta. 

➢ Pastaiga pa Madrides vecpilsēta – Puerta del Sol, Plaza Mayor, 
Plaza de la Villa, Palazio de Santa Cruz, Colegiata de San Isidro. 

➢ Madrides Karaliskais teātris, parks Buen Retiro, Nacionālā 
bibliotēka, arheoloģijas muzejs, modernās mākslas muzejs. 

➢ Īsto Madrides iemītnieku dzīvi var iepazīt naktī – kādā no 
flamenko klubiem vai krodziņā, kas atvērts līdz rītausmai. 

3. diena – 22. februāris, sestdiena 
➢ Turpinām Madrides iepazīšanu, aplūkojot slavenos vēstures 

pieminekļu un tūrisma objektus, kurus vēl neapskatījām 
iepriekšējā dienā. Kolumba un Spānijas laukumi, galvenā iela Gran 
Via, Opera un Karaļa pils, stacija Atocha.  

➢ Iespēja apmeklētu vienu no Eiropas labākajiem muzejiem – Prado 
– ar plašu pasaules mākslas darbu kolekciju (15 EUR). 

4. diena – 23. februāris, svētdiena 
➢ Dodamies uz seno Spānijas galvaspilsētu – Toledo, kas ir iekļauta 

UNESCO pasaules mantojuma sarakstā.  
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➢ Katedrāles apskate. 
➢ Santo Tomé baznīca, kurā atrodas mākslinieka El Greko lielākā 

glezna. 
➢ Baudām Toledo vecpilsētas šarmu ar marcipānu un 

metālkalumiem. Neparasti sajūtama 3 reliģiju – kristietisma, 
jūdaisma un islāma – ietekme. No katra ir kāds mantojums. 

Brīvais laiks Toledo. Vakarā atgriešanās Madridē. 

5. diena – 24. februāris, pirmdiena 
Brokastis Madridē 

Brīvais laiks pilsētā.  

13.00 Transfērs uz lidostu.  

Līdzi var ņemt 7 kg rokas bagāžu. 

Lidojums (Madride 17.05 – Rīga pl. 22.05).  
 

 

 

Iespējamas nelielas izmaiņas maršruta programmā. Esot nelielā 

grupā, būsim gana kustīgi un lustīgi, lai tvertu labāko, ko šis 

ceļojums var piedāvāt. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ceļazīmes cena 550 EUR personai 
Piemaksa par vienvietīgu numuru viesnīcā – 55 EUR 

 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 
LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2007. gada 19. novembra, 

vai Latvijas pilsoņa ID karte, kas ir derīga līdz ceļojuma 

beigām. LR nepilsoņu pase, kas izdota pēc 2007. gada 

19. novembra un ir derīga vēl trīs mēnešus pēc ceļojuma 

beigām.  

!!! Pases, kas izdotas līdz 2007. gada 19. novembrim 

(beztermiņa un uz 50 gadiem izdotās), 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.  
 

«Balt-Go» informē, ka brauciena laikā tiks filmēts un/vai fotografēts, attēlus var izmantot publicitātes vajadzībām! 

 

PIESAKIETIES EKSKURSIJAI pa tālr. 27775764; 27661174, balt-go@balt-go.lv, 

personīgi «Balt-Go» birojos Rīgā, Cēsīs, Raunā vai Valmierā 
Piesakoties ceļojumam iemaksa  

 

otrā iemaksa  

līdz 12.01.2019. 

trešā iemaksa  

līdz 12.02.2019. 

 

200 EUR 100 EUR atlikusī summa 
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 pēc 1. decembra, klients zaudē 200 eiro, pēc 12. janvāra zaudē 300 eiro, pēc 

12. februāra – visu iemaksāto naudu. Iemaksātos līdzekļus ne vēlāk kā divas nedēļas pirms ceļojuma var 

pāradresēt citai personai, kura vēlas doties minētājā ceļojumā. 

Ceļojuma cenā iekļauts: 

• lidojums Rīga – Madride – Rīga, 

• grupas vadītāja pakalpojumi, 

• apartamenta naktsmītne ar virtuves 

aprīkojumu 

Papildu izmaksas:  

• Apdrošināšana – 5 eiro (sākot ar 71 gada vecumu – 15 EUR) 

• Prado muzejs – 15 eiro (2019. g.) 

• Vietējais pilsētas transports –  pēc pieprasījuma 

• Ekskursija uz Toledo (25 EUR) 

• Transfērs lidosta – viesnīca – lidosta tiks precizēts. 

• Madrides apskates ekskursija ar “hop-on-hop-off” busu –  

22 eiro 
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