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Katalonijas pērle – Pireneji 
 

5. - 12.10.2020. 
 

Ceļazīmes cena: 770 EUR/ bērniem līdz 15 gadiem 750 EUR  
 

Ceļojums mazā grupā – 8 cilvēkiem, īpašs piedāvājums kalnu mīļiem! 

 

Grupas vadītāja Indra Murziņa 
 

Kalnu un aktīvās atpūtas cienītājiem! Iespēja izbaudīt senās Katalonijas valsts dabu un 
kultūru Pireneju kalnos tagadējās Francijas un Spānijas robežas rajonā, kā arī iepazīt 
kalnu ieskauto Andoras firstisti ar taxfree iepirkšanās zonu un Via Ferrata trasēm klintīs. 
Pārgājieni kalnu takās gar krāčainām upītēm, gleznainiem ezeriņiem ar krāšņiem skatiem. 
Bez Alpu takām raksturīgās burzmas. Divas virsotnes - Puig Carlit, 2921 m un Puig Coma d 
Or, 2826 m ar burvīgām kalnu ainavām uz visām debespusēm. Carancas upes kanjons ar 
varenās klintīs izcirstu taku un ūdenskritumiem. Mūru ieskautā Villenfrance-de-Conflent 
pilsētiņa, Port Liberia cietoksnis, Sv. Martina abatija. Franču un spāņu vīns, gardi sieri, 
kataloniešu viesmīlība un vēl, un vēl... 
 

 
 

Vai šis ceļojums ir Tev piemērots?  
• Visas naktis apartamentos kalnu pilsētiņā Font Romeu (1700 mvjl) Francijas teritorijā, 160 km no 

Barselonas, katru dienu dosimies uz citu pusi, ceļā pavadot 1-2 stundas, bez gariem pārbraucieniem,  

• Ēšana – pēc izvēles, gatavosim paši (pilsētiņas nomalē ir vairāki pārtikas lielveikali) vai izmantosim 

Font Romeu ēstuvju piedāvājumu;  

• Visas dienas pavadīsim kalnu reģionā, braukšana ar mini busu pa kalnu serpentīniem; 

• Pārgājieni kalnos ilgs 4-7 stundas, pusdienām pārgājienu dienās līdzi jāņem sviestmaizes, jo šajās 

Pireneju takās ļoti reti ir kalnu krodziņi; 

• Pārgājieniem jāņem līdzi kalniem un gadalaikam piemēroti apavi un apģērbs, mugursomas; 

• Programmas secība pa dienām var tikt mainīta atkarībā no laika apstākļiem un pašu vēlmēm, būsim 

elastīgi! 
 

 

1. diena –5. oktobris, pirmdiena 
 

Lidojums Rīga – Barselona pl. 13:30 – 16:10 

Brauciens līdz kalnu pilsētiņai Font Romeu Francijas teritorijā pie 

Spānijas robežas, iekārtošanās apartamentos, vakariņas vietējā 

krodziņā (pēc izvēles). 

2. diena – 6. oktobris, otrdiena 
 

Kalnu kūrortpilsētiņas Font Romeu apskate – neliels tūrisma un kalnu 
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slēpošanas centrs. Svētceļojumu vieta ar 17.-19.gs. kapelu, kurā 

apskatāms izcils kataloniešu mākslinieka Joseph Sunyer baroka altāris. 

Pasaulē lielākā zinātniskajai pētniecībai paredzētā Saules krāsns - 

Heliodyssee-Grand Four Solaire d'Odeillo, kuras viena siena veido 

parabolisku spoguli – atstarojot saules gaismu un sakopojot starus 

vienā punktā iespējams iegūt ap 3000 grādu temperatūru.   

Sv. Leokādijas ciemata apskate, iesildīšanās pastaiga kalnos caur 

ciematu ar mūsu ausīm dīvaino nosaukumu – Nahuja - līdz viduslaiku 

kapelai. 

Mount – Luisas forts, Krusta kalns, no kura paveras brīnišķīgs skats 

uz ieleju un apkārtējiem kalniem. 

Muzejs bez sienām Le Musee San Murs – netālu no Font Romeu 

2008.gadā kalnu ainavā izveidota brīvdabas mākslas galerija ar 

daudzveidīgām mūsdienu mākslas un monumentālām skulptūrām. 
 
 

 

3. diena – 7. oktobris, trešdiena 
Brauciens pa kalnu serpentīniem līdz Thues-Entre-Valls ciematiņam.  

Pārgājiens Carancas upes kanjonā, augstuma starpība ap 900 m, 

taka turpceļā iet gar upi pa speciāli ierīkotiem balkoniem, tiltiņiem, 

gar ūdenskritumiem, bet atpakaļ – pa klintīs izcirstu taku. Burvīgas 

kalnu ainavas!   

Pēc pārgājiena pelde karstos sēravotu termālajos baseinos Llo, kur 

ūdens temperatūra ir +35 grādi, iespēja baudīt īpašas SPA procedūras 

un pirtis. 
 

4. diena – 8. oktobris, ceturtdiena 
 
 

Brauciens uz Andoru, kas ir viena no pasaules mazākajām valstīm 

(platība 468 km2) un tajā arī mūsdienās valda firsti. Andora 

izvietojusies Valiras upes ielejā starp klintīm. Galvaspilsēta – 

Andorra La Vella - pārsteidz ar kontrastiem, līdzās modernām 

mūsdienu viesnīcām, dzīvojamiem namiem un veikaliem 

saglabājušies seni dievnami. Andoras oficiālā valoda ir katalāņu 

valoda, bet te runā arī kastīliešu un franču valodās. Tiek dēvēta arī 

par nodokļu un tūrisma, iepirkšanās un kalnu piedzīvojumu cienītāju 

paradīzi. Andora ir taxfree zona ar smalkiem modes preču un 

parfimērijas, alkohola, cigarešu  un elektronikas  veikaliem, lieliem 

iepirkšanās centriem un mazām amatnieku bodītēm. Andorā un tās 

apkārtnē izveidotas vairāk kā 130 Via Ferrata trases ar dažādām 

grūtības pakāpēm (dzelzs pakāpieni, troses, tiltiņi) pārgājieniem un 

klinšu kāpšanai ar ekipējumu, kuru var iznomāt arī turpat pilsētā.  

Pārgājiens kalnos ar vai bez ekipējuma un pilsētas apskate, 

iepirkšanās taxfree zonas veikalos. Maltīte bufetes restorānā. 

Ceļš uz Andoru vedīs caur pilsētiņu Llivia – tas ir Spānijas anklāvs 

12 kvadrātkilometru platībā, Spānijas sauszemes sala, ko ieskauj 

Francija. Gleznaina vecpilsēta ar īpašu spāņu šarmu – skaistas, mazas 

ieliņas, Bernat de So tornis,  Eņģeļu Dievmātes baznīca ar īpaši 

skaistu altāri un ieejas durvīm,  Farmācijas muzejs ar izcilu 

renesanses laika priekšmetu kolekciju. 

 

 
 



 

5. diena – 9. oktobris, piektdiena 
 

No Font Romeu ar busiņu brauksim augšā un no pacēlāja stacijas 

dosimies pārgājienā pa kalnu takām  gar gleznainiem ezeriņiem uz 

Austrumpireneju augstāko virsotni Puig Carlit (2921 m), pa ceļam 

samīļojot zirgu, govju un ēzelīšu ganāmpulkus. Ilgums aptuveni 6-

7 stundas, bet var izvēlēties arī neiet līdz virsotnei un izstaigāt 

kādu no trekinga takām ap ezeriem. Izcili skaisti skati. Iespēja 

iedzert kafiju un pusdienot kalnu viesnīcas kafejnīcā. Pēc 

pārgājiena – pelde termālajos baseinos Llo. 
 

6. diena – 10. oktobris, sestdiena 
 

Brauciens uz mūru ieskauto viduslaiku pilsētiņu Villefranšu 

(Villefranche de Conflent), kas tiek dēvēta arī par Marmora pilsētu 

un ir iekļauta UNESCO pasaules mantojuma sarakstā.  Pilsētiņas 

apskate, iespēja izstaigāt ejas pilsētas mūros. Uz augšu no 

pilsētiņas stāva taka ved uz Port Liberia cietoksni, kas izveidots 

kuģa formā. Celts vienlaicīgi ar pilsētu 1681.gadā un stiprināts 

19.gadsimtā. Cietokšņa vaļņos 3 stāvos ir ejas ar šaujamlūkām, 

apskatāms arī sieviešu cietums, kur Francijas karalis ieslodzījis 

galma sievietes uz vairākiem gadu desmitiem. Uz leju, atpakaļ uz 

Villefranšu, ved apakšzemes tunelis ar marmora kāpnēm, kurām ir 

ap 700 pakāpienu. 

Pie Villefranšas iespējams apskatīt krāšņu kalnu pazemes alu 

galeriju un stalaktītus – Grottes de Canalettes, kas tiek dēvētas arī 

par pazemes Versaļu.  Alas atklātas 1951.gadā. Izveidots  īpašs 

krāsu un skaņas šovs. 

Netālu no Villefranšas, no Castell ciema, stāvs kāpiens uz Sv. 

Martina abatiju, kurai ir vairāk kā 1000 gadu un tajā joprojām 

saimnieko mūķenes. No tās apkārtnes paveras izcils skats uz ieleju 

un pāri tai – uz kataloņu svēto kalnu Kanigū. No Font-Romeu līdz 

Villefranšai var doties arī ar Dzelteno vilcienu. 
 

7. diena – 11. oktobris, svētdiena 
Brauciens līdz Coma d en Garcia ciematam un pārgājiens pa kalnu 

takām uz virsotni Coma de Or (2826 m), apmēram 6 stundas. Visā 

takas garumā un no virsotnes burvīgas kalnu ainavas. 

Kā alternatīva pārgājienam – iespēja izbaudīt Font Romeu 

piedzīvojumu parka dažādas grūtību pakāpes trases, kas ir “meža 

kaķis” kalnos – braucieni pa trosēm, rāpšanās pa dažādiem 

pakāpieniem, virvēm, šūpolēm, ekstrēmas atrakcijas. 

Pēc pārgājiena pelde karstos sēravotu termālajos baseinos Llo. 
 

8. diena – 12. oktobris, pirmdiena 
Atvadāmies no Pirenejiem un dodamies atpakaļ uz Barselonu, pa 

ceļam apskatot klintīs izvietoto kataloņu svētceļojumu vietu - 

Montserratas klosteri, pakāpjoties pa taku līdz majestātisko 

klinšu malai, no kuras paveras izcils skats uz Spāniju un var 

saskatīt arī Vidusjūru. Vai arī izvēlamies pirms mājupceļa auto 

ekskursiju pa Barselonu un pabūšanu pie Vidusjūras. 

Izlidošana no Barselonas pl.17:10, ielidošana Rīgā pl.21:45 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 



Cenā iekļauts: 
 

• Lidmašīnas biļete Rīga – Barselona – Rīga 

• Rokas bagāža 8 kg, nododamā bagāža 20 kg 
•  Nakšņošana apartamentos Font Romeu 
• 1 vieta nomātā mini busiņā, degviela un 

stāvlaukumi  
• Gida pakalpojumi 

Papildus izmaksas*  (pēc izvēles):   

• Apdrošināšana – 1 EUR / dienā (sākot no 65. gada – 

individuāla cena) 

• Transfērs uz Rīgas lidostu un atpakaļ – 10 EUR 
vienā virzienā no personas 

• Fort-Liberia cietoksnis – 7 EUR pieaugušiem/4 
EUR bērniem (5 mēn – 11 gadiem) 

• Saules krāsns Mont Luisas cietoksnī -7 EUR 
• Alas Grottes de Canalettes – 10 EUR 

pieaugušajiem/6 EUR bērniem 
• Villefranšas mūru ejas – 4,50 EUR 

pieaugušajiem/4 EUR bērniem 
• Sērūdens termālo baseinu komplekss Llo – 13 - 

15 EUR pieaugušajiem/10 EUR bērniem (3-11 
gadi) 

• Piedzīvojumu parks Font Romeu – 20-30 EUR 
atkarībā no grūtību pakāpes 

• Brauciens ar Dzelteno vilcienu – 13 EUR 
• Ekipējuma jeb drošības sistēmas noma Andoras 

Ferratās - 10 Eur 
• Pusdienas, vakariņas krodziņos – no 12 EUR 

*Cenas orientējošas (tūrisma objektu saimnieki tās var mainīt, mūs 

nebrīdinot). Tās tiks precizētas mēnesi pirms brauciena. 
Brauciena laikā par papildus maksu var tikt piedāvāti arī vēl citi 
objekti un maltītes. 
 

 

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

personīgi: „Balt-Go” birojos Cēsīs, Raunā vai Valmierā 
 

Piesakoties, 
avansa maksa 
jāveic 5 dienu 

laikā 

otrā iemaksa  
līdz {05.04.2019.} 

 

trešā iemaksa  
līdz {05.07.2019.} 

 

līdz  
{05.09.2019.} 

 

200 EUR 200 EUR 200 EUR atlikusī summa 
Veicot pirmo iemaksu, Jūs piekrītat klienta līguma noteikumiem: www.balt-go.lv/lv/klienta-ligums. Vienojoties ar “Balt-Go”, iemaksu grafiks var būt citādāks. 
 

Atsakoties no ceļojuma  vairāk mekā 90 dienas pirms brauciena klients zaudē 30 % no ceļojuma cenas,  90 - 30 dienas pirms brauciena, klients 
zaudē 50% no ceojumacenas, mazāk nekā 30 dienas pirms brauciena – visu summu.  
 

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 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.  

 
 

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