
 

1 

 

 
“IR Kultūras ceļojums uz Andalūziju – Malaga, Granāda, Ronda,  

Setenil de las Bodegas  26. - 30.10.2019.” 
ceļojuma programma – laika plāns 

Saules pielietā Malaga ar gleznaino vecpilsētu, krāšņajām pludmales promenādēm un izcilajiem muzejiem. 
Pablo Pikasso muzejs Malagā – viens no 3 lielākajiem Pikasso muzejiem pasaulā. 

Granāda un Alhambras piļu komplekss – arābu un Spāņu kultūras sintēzes piemineklis, UNESCO kultūras 
mantojums un vieta, kura noteikti jāapskata esot Andalūzijā.  

Roda un tās slavenie tilti – vēsturiska, romantiska un nedaudz mežonīga pilsētiņa aizas malā. 
Degustēsim Spānijas vīnus, flamenko un baudīsim brīnišķīgo Costa del Sol jeb Saulainā krasta atvasaru.. 
 
26. oktobris  (sestdiena) 

 Laiks Aktivitāte 

11:15 

Grupas dalībnieku tikšanās lidostas “Rīga” izlidošanas zālē pie “Informācijas” stenda. Grupas 
vadītāja – Solvita Lapiņa (tel. 29129484) sagaidīs grupas dalībniekus ar “IR kultūras ceļojums” 
logotipu un būs kopā ar grupu visu ceļojuma laiku;  
 
Nododamās bagāžas reģistrācija reisam BT677 Rīga – Malaga (nododamā bagāža (līdz 20kg) un 
rokas bagāža (līdz 8kg) ir iekļautas aviobiļetes cenā). 
 
Lidostā katrs no grupas dalībniekiem lidostā saņems aploksni, kurā būs:  

 Iekāpšanas kartes abiem lidojumiem;  

 Ceļojuma apdrošināšana;  

 Brauciena programma; 

 Informācija par vietām, kuras vērts brīvajā laikā apskatīt Malagā brīvajā laikā. 

12:45 Izlidojam uz Malagu ar AirBaltic reisu BT677. 

16:20 
Ielidojam Malagas starptautiskajā lidostā, bagāžas saņemšana. Laika starpība Rīgai ar Malagu ir 
-1 stunda. 

16:45 Iekārtošanās autobusā. 

16:45 - 17:15 Transfērs uz viesnīcu „Mariposa Hotel Malaga“ 4*;  

17:15  

Iekārtošanās viesnīcā Mariposa Hotel Malaga 4*. Viesnīcas adrese: Calle Casas de Campos, 
17, 29001 Malaga. Tālruņa numurs: + 34 952 57 93 00 
Viesnīca atrodas Malagas centrā, 400 metru attālumā no Malagas vecpilsētas un netālu no 
Malagetta pludmales.  

No 17:30 Brīvais laiks atpūtai pēc ceļa un patstāvīgai Malagas iepazīšanai. 

 
27. oktobris  (svētdiena)  

Laiks Aktivitāte 

06:30 - 09:30 Brokastis viesnīcas restorānā. 

09:30  Grupas satikšanās viesnīcas vestibilā ar krievu valodā runājošu gidu. 

09:30 – 12:00 
Kājāmgājēju ekskursija krievu valodā runājoša gida pavadībā pa Malagas centrālo daļu un 
vecpilsētu. 

12:00 – 14:00 Brīvais laiks patstāvīgām pusdienām Malagas centrā. 

14:00 – 16:00 Pablo Pikaso muzeja apmeklējums krievu valodā runājoša gida pavadībā. 

No 16:00 Brīvais laiks patstāvīgai Malagas iepazīšanai.  

 
28. oktobris  (pirmdiena) 

Laiks Aktivitāte 

06:30 - 08:30 Brokastis viesnīcas restorānā. 



 

2 

 

08:30 Grupas satikšanās viesnīcas vestibilā, lai dotos pilnas dienas ekskursijā uz Granādu.  

08:30 - 10:45 Tranfērs ar autobusu no Malagas līdz Granādai. 

11:00 – 13:30 Ekskursija pa Alhambras piļu kompleksu krievu valodā runājoša gida pavadībā.  

13:30 – 15:00 Kopīgas 3 kārtu pusdienas Alhambras pils restorānā (pusdienas iekļautas ceļojuma cenā). 

15:00 – 17:00 
Granādas ekskursijas turpinājums – kājāmgājēju ekskursija pa Granādas vecpilsētu krievu 
valodā runājoša gida pavadībā. 

17:00 – 18:30 Transfērs ar autobusu no Granādas līdz Malagai. 

no 18:30 Brīvais laiks atpūtai un patstāvīgai Malagas iepazīšanai. 

  

29. oktobris (otrdiena) 

Laiks Aktivitāte 

06:30 - 09:00 Brokastis viesnīcas restorānā. 

09:00 
Grupas stikšanās viesnīcas vestibilā, lai dotos pilnas dienas ekskursijā uz Rondu un Setunil 
krievu valodā runājoša gida pavadībā. 

09:00 – 10:30 Transfērs no viesnīcas līdz Rondai. 

10:30 – 12:30 
Kājāmgājēju ekskursija pa Rondu, kuras laikā apmeklēsim arī Spānijas vecāko vēršu cīņu 
arēnu. 

12:30 – 14:00 Brīvais laiks patstāvīgām pusdienām Rondā. 

14:00 – 14:30 Transfērs uz bioloģisko vīndarītavu netālu no Rondas. 

14:30 – 15:30 Bioloģiskās vīndarītavas apskate un Andalūzijas reģiona vīnu degustācija. 

15:30 – 15:50 Transfērs līdz kalnainajai Setenil de las Bodegas pilsētiņai. 

15:50 – 16:50 Ekskursija pa Setunil pilsētiņu. 

16:50 – 18:30 Transfērs uz “Mariposa Hotel Malaga”. 

No 18:30 Brīvais laiks atpūtai un patstāvīgai Malagas iepazīšanai. 

 

30. oktobris (trešdiena) 

Laiks Aktivitāte 

06:30 - 09:45 Brokastis viesnīcas restorānā. 

09:45 Izrakstīšanās no viesnīcas, bagāžas novietošana autobusā. 

09:45 – 10:20 Transfērs no viesnīcas “Mariposa Hotel Malaga” uz Malagas lidostu. 

10:30 Reģistrēšanās lidojumam un bagāžas nodošana reisam uz Rīgu, reiss BT 678. 

11:55 Izlidojam uz Rīgu ar Air Baltic reisu BT 678. 

17:20 Ielidojam Rīgā. 

 


