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“IR Kultūras ceļojums uz Andalūziju ar atpūtu Costa del Sol 
un ekskursiju programmu Granādā, Kodrovā, Malagā un Rondā  

26.09 - 03.10.2020.” 
ceļojuma programma – laika plāns 

26. septembris  (sestdiena) 

 Laiks Aktivitāte 

10:30 

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 iekļauta aviobiļetes cenā). 
Lidostā katrs no grupas dalībniekiem saņems aploksni, kurā būs:  

 iekāpšanas kartes abiem lidojumiem;  

 ceļojuma apdrošināšana;  

 brauciena programma; 

 informācija par vietām, kuras vērts brīvajā laikā apskatīt Torremolinos un Malagā 
brīvajā laikā. 

12:25 Izlidojam uz Malagu ar AirBaltic reisu BT677. 

16:00 
Ielidojam Malagas starptautiskajā lidostā, bagāžas saņemšana. Laika starpība Rīgai ar Malagu ir -1 
stunda. 

16:30 Iekārtošanās autobusā. 

16:40 - 17:00 Transfērs uz viesnīcu „SMY Costa del Sol Torremolinos Hotel“ 4*. 

17:00  

Iekārtošanās viesnīcā „SMY Costa del Sol Torremolinos Hotel“.  
Viesnīcas adrese: Paseo Marítimo, 101, 29620 Torremolinos, Malaga, Spānija. Tālruņa numurs: + 
+34 952 38 30 55 
Viesnīca atrodas Torremolinos kūrortā, kas ir Malagas “priekšpilsēta – kūrorta zona”, tieši blakus 
pludmalei.  Jāatzīmē, ka visas Spānijas pludmales ir t.s. publiskās pludmales. Torremolinos ir 
tipisks Costa del Sol kūrorts, kurā ir daudz restorāniņu, veikalu un izklaižu vietu.  

No 19:00 
Vakariņas „SMY Costa del Sol Torremolinos Hotel“ galvenajā restorānā (bufetes tipa vakariņas). 
Pēc vakariņām, brīvais laiks atpūtai. 

 
27. septembris (svētdiena)  

Laiks Aktivitāte 

08:00 - 10:00 Brokastis viesnīcas restorānā. 

10:00 – 13:30 Brīvais laiks atpūtai pie viesnīcas baseina vai jūras. Pusdienas patstāvīgi.  

13:30  
Grupas satikšanās viesnīcas vestibilā ar krievu valodā runājošu gidu, lai dotos ekskursijā pa 
Malagu (ar autobusu un kājām pa Malagas centru un vecpilsētu) 

13:30 – 14:00 
Transfērs no viesnīcas “SMY Hotel Costa del Sol” līdz Malagai un ekskursija ar autobusu pa 
Malagu.  

14:00 – 16:00 

Kājāmgājēju ekskursija krievu valodā runājoša gida pavadībā pa Malagas centrālo daļu un 
Malagas vecpilsētu. 
Ekskursijas laikā grupas dalībnieki tiks nodrošināti ar austiņām, kurās tiks translēts gida stāstītais. 
Tiem, kas nesaprot krievu valodu, tiks nodrošināts tulkojuma latviešu valodā. 
 
Malaga, pēc iedzīvotāju skaita otra lielākā Andalūzijas pilsēta, ir viena no senākajām reģiona un 
visas Eiropas pilsētām.  Malagu ir dibinājuši feniķieši jau 8.gs. pirms mūsu ēras. Pateicoties savam 
stratēģiski nozīmīgajam ģeogrāfiskajam stāvoklim, Malaga vienmēr ir ieņēmusi svarīgu nozīmi gan 
finiķiešu valdīšanas laikos, gan laikos, kad Malaga bija Romas impērijas sastāvdaļa, gan laikos, kad 
Malagu un visu Andalūziju iekaroja arābi.  
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Lai iepazītu Malagas vēsturi, mēs dosimies pastaigā pa Malagas centrālo daļu (Malagas vecpilsētā 
var pārvietoties tikai kājām), apmeklēsim Romas impērijas laika amfiteātri, Malagas katedrāli un 
arābu valdīšanas laikā celto Alkazaba cietoksni. Alkazaba cietokšņa būvniecība tika uzsākta m.ē. 
11.gs., un tas ir senākais līdz mūsdienām saglabājies arābu celtais cietoksnis Spānijas teritorijā. 

16:00 – 18:00 

Ļoti interesanta ekskursija (arī tiem, kas ne īpaši mīl mākslu) pa Pablo Pikaso muzeju Malagā.  
 
Pablo Djego Hosē Fransisko de Paula Huans Nepomuseno Marija de los Remedios Kipriano de la 
Santisima Trinidads Martirs Patrisio Klito Ruiss i Pikaso ir dzimis Malagā, un Malaga ļoti lepojas ar 
savu slaveno tautieti. 
Mūsu gide ir īpaši studējusi Pikaso dzīves gaitas un mākslu, tādēļ gida stāstījums ļaus labāk 
saprast mākslinieka vēstījumu caur viņa gleznām dažādos savas dzīves posmos. Muzeja rīcībā ir 
plaša Pikaso mākslas darbu kolekcija. Ir patiešām ļoti interesanti izprast Pikaso “dzīves garšu”, 
viņa attiecības ar sievietēm, laikmetu un sabiedrību. 

18:15 – 18:30 Transfērs ar autobusu uz viesnīcu. 

No 19:00 
Vakariņas „SMY Costa del Sol Torremolinos Hotel“ galvenajā restorānā (bufetes tipa vakariņas, 
iekļautas ceļojuma cenā). 
Pēc vakariņām, brīvais laiks atpūtai. 

 
28. septembris (pirmdiena)  

Laiks Aktivitāte 

08:00 - 10:00 Brokastis viesnīcas restorānā. 

No 10:00 
Brīvais laiks atpūtai pie viesnīcas baseina vai jūras. Pusdienas patstāvīgi.  
Brīvajā laikā Jūs varat apmeklēt Torremolinos centru vai arī krokodilu parku 
https://www.cocodrilospark.com/en/  

No 19:00 
Vakariņas „SMY Costa del Sol Torremolinos Hotel“ galvenajā restorānā (bufetes tipa vakariņas, 
iekļautas ceļojuma cenā). 
Pēc vakariņām, brīvais laiks atpūtai. 

 
29. septembris (otrdiena) 

Laiks Aktivitāte 

08:00 - 09:00 Brokastis viesnīcas restorānā. 

09:00 

Grupas satikšanās viesnīcas vestibilā, lai dotos pilnas dienas ekskursijā uz Granādu. 
Grupas dalībnieku komfortam ekskursijas laikā katrs tiks nodrošināts ar austiņām, kurās tiks 
translēts gida stāstītais. Tiem, kas nesaprot krievu valodu, tiks nodrošināts tulkojuma latviešu 
valodā. 

09:00 – 11:00 Transfērs no viesnīcas līdz Granādai ar 20 min. apstāšanās pauzi. 

11:00 – 13:30 

Ekskursija gida pavadībā pa UNESCO kultūras mantojuma sarakstā esošo, unikālo Alhambras 
pils – cietokšņa kompleksu Granādā.  
Alhambras pils – cietokšņa komplekss ir viena no Spānijas un Andalūzijas reģiona lielākajām 
pērlēm. Alhambru gadā apmeklē miljoniem tūristu un iekļūšana šajā unikālajā UNESCO 
kompleksā tiek stingri limitēta. Alhambra tika iekļauta UNESCO sarakstā 1984.gadā un 2007.gada 
atzīta par vienu no “12 Spānijas dārgumiem”. Ahlambra lielākoties tika celta laika posmā no 
1238. līdz 1358. gadam, lai gan jau no 889. gada tur atradās neliels cietoksnis. Vislielāko savu 
uzplaukumu Alhambra ieguva nasrīdu dinastijas valdnieku laikā (1230 – 1492.g), jo tieši šajā laikā 
Granāda kļuva galvaspilsētu un Alhambra par valdnieku rezidenci.  
 

13:30 – 14:30 
Kopīgas pusdienas (ar vīnu) nelielā ģimenes restorāniņā pie Alhambras pils kompleksa. 
(Pusdienas iekļautas ceļojuma cenā). 

https://www.cocodrilospark.com/en/
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14:30 – 16:30 

Ekskursijas turpinājums – Generalifes dārzu apmeklējums. 
Generalifes dārzi ir tikpat unikāli kā Alhambra un tie jau 1984. gadā iekļauti UNESCO pasaules 
kultūras mantojuma sarakstā kā unikāls mauru viduslaiku karalisko rezidenču paraugs. 
Generalifes dārzi ir visvecākie no līdz mūsdienām saglabājušies arābu laika dārziem. Generalifes 
pils un dārzu kompleksa celtniecība tika uzsākta sultāna Muhameda III valdīšanas laikā no 1302. 
līdz 1309. gadam. Dārzi pēc tam tikuši vairākkārt pārbūvēti un paplašināti.  Dārza visjaunāko daļu 
izveidoja 1931. gadā Fransisko Moreno.    

16:30– 18:00 Brīvais laiks Granādas vecpilsētā. 

18:00 – 19:50 Transfērs no Granādas līdz „SMY Costa del Sol Torremolinos Hotel“. 

No 20:00 
Vakariņas „SMY Costa del Sol Torremolinos Hotel“ galvenajā restorānā (bufetes tipa vakariņas, 
iekļautas ceļojuma cenā). 
Pēc vakariņām, brīvais laiks atpūtai. 

 
30. septembris (trešdiena)  

Laiks Aktivitāte 

08:00 - 10:00 Brokastis viesnīcas restorānā. 

No 10:00 Brīvais laiks atpūtai pie viesnīcas baseina vai jūras. Pusdienas patstāvīgi.  

No 19:00 
Vakariņas „SMY Costa del Sol Torremolinos Hotel“ galvenajā restorānā (bufetes tipa vakariņas, 
iekļautas ceļojuma cenā). 
Pēc vakariņām, brīvais laiks atpūtai. 

 Iespēja vakarā apmeklēt flamenko šovu Malagā vai Torremolinos. 

 
01. oktobris (ceturtdiena) 

Laiks Aktivitāte 

08:00 - 09:00 Brokastis viesnīcas restorānā. 

09:00 
Grupas stikšanās viesnīcas vestibilā, lai dotos pilnas dienas ekskursijā uz Kordovu. 
Ekskursijas laikā grupas dalībnieki tiks nodrošināti ar austiņām, kurās tiks translēts gida stāstītais. 
Tiem, kas nesaprot krievu valodu, tiks nodrošināts tulkojums latviešu valodā. 

09:00 – 11:30 Transfērs no viesnīcas līdz Kordovai ar 20 minūšu apstāšanās pauzi pa ceļam. 

11:30 – 13:00 

Kājāmgājēju ekskursija gida pavadībā pa Kordovas vecpilsētu ar Kordovas mošejas – katedrāles 
apmeklējumu.  
Ir uzskats, ka Kordovu dibinājuši senie feniķieši, taču pirmās ticamās liecības par šo pilsētu nāk no 
Romas impērijas laikiem. Šī pilsēta bija Romas kolonija, to dēvēja par Kordubu. Pilsētā ir dzimuši 
tādi senās Romas dzejnieki un filozofi kā Seneka Vecākais un Seneka Jaunākais.  
Kordova bija viena no pirmajām Andalūzijas lielajām pilsētām, kuru iekaroja mauri (arābu ciltis no 
Āfrikas ziemeļiem). Ap mūsu ēras 760. gadu Kordovu par savu rezidenci izvēlējās Abderahmans I 
no Umajādu dinastijas. Viņa valdīšanas laikā Kordova sāka strauji attīstīties – tajā dzīvoja ap 500 
tūkstošiem iedzīvotāju (vairāk kā jebkurā citā tā laika Eiropas pilsētā). Tika uzbūvētas daudzas 
mošejas, 800 skolas, 600 viesnīcas, 900 pirtis un 50 slimnīcas. 9. - 10. gadsimtos Kordovā bija 
zinātnes un kultūras ziedu laiki. Arābu pasaulē un vēlāk arī Eiropā Kordova tika saukta par «otro 
Bagdādi», «pasaules rotu», «zinātnes mājvietu». 
 
1984. gadā UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā tika iekļauta Kordovas mošeja–katedrāle, 
bet jau 1994. gadā, UNESCO sarakstā tika iekļauts viss Kordovas vēsturiskais centrs, kurā 
ietilpst arī Kordovas mošeja–katedrāle. 

13:00 – 14:00 
Kopīgas pusdienas Kordovā - baudīsim spāņu nacionālo ēdienu “paelja” un spāņu vīnu 
(iekļautas ceļojuma cenā). 

14:00 – 16:00 Kājāmgājēju ekskursijas pa Kordovu turpinājums.  

16:00 – 17:00 Brīvais laiks Kordovas vecpilsētā.  
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17:00 – 19:00 Transfērs no Kordovas līdz „SMY Costa del Sol Torremolinos Hotel“. 

No 19:30 
Vakariņas „SMY Costa del Sol Torremolinos Hotel“ galvenajā restorānā (bufetes tipa vakariņas, 
iekļautas ceļojuma cenā). 
Pēc vakariņām, brīvais laiks atpūtai. 

 
02. oktobris (piektdiena) 

Laiks Aktivitāte 

08:00 - 09:00 Brokastis viesnīcas restorānā. 

09:00 

Grupas stikšanās viesnīcas vestibilā, lai dotos pilnas dienas ekskursijā uz Rondu un Setunil de la 
Bodega krievu valodā runājoša gida pavadībā.  
Ekskursija par papildu samaksu un tiem, kas to izvēlējušies. 
Ronda – visvecākajā Andalūzijas un visas Spānijas pilsēta, būs interesanta gan vēstures 
mīļotājiem, gan gleznainu dabas ainavu un romantisku, senu ieliņu labirintu cienītājiem. Ronda 
atrodas uz klints aptuveni 750 metru augstumā virs jūras līmeņa, to ieskauj vīnogu dārzi, abas 
pilsētas daļas savieno gleznains un romantiskiem nostāstiem apvīts tilts pār dziļu aizu, bet aizas 
pakājē plūst mutuļojoša kalnu upīte.  
Rondu ir dibinājuši ķelti un līdz pat mūsu ēras sākumam tās nosaukums bija Arunda. Ronda līdzīgi 
kā citas Andalūzijas pilsētas ir piedzīvojusi gan Romas impērijas laikus, gan mauru periodu, gan 
tirdzniecības uzplaukumu 18.gs., kas veicināja slavenās Arena Ronda (vēršu cīņu arēnas) un 
Puente Nuevo (jaunā tilta) izbūvi, gan Napolenona karaspēka iebrukumu, gan romantisma 
laikmetu 19.gs vidū, kad katrs “īsts Eiropas romantiķis devās svētceļojumā uz Rondu”. 

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

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

12:30 – 14:00 Kopīgas 3 kārtu pusdienas Rondā (iekļautas ekskursijas cenā). 

14:00 – 15:30 Brīvais laiks Rondā. 

15:30 – 16:00 Transfērs līdz kalnainajai Setenil de las Bodegas pilsētiņai. 

16:00 – 16:50 

Kājāmgājēju ekskursija gida pavadībā pa Setenil de la Bodegas pilsētiņu. 
Setenil de la Bodega ir maza, vārda tiešā nozīmē “klintīs iebūvēta pilsētiņa” ar savu unikālu 
noskaņu un atmosfēru. Setenil ir īpaša ar to, ka mājām, kas atrodas uz pilsētas divām galvenajām 
ielām: “Saules ielas” un “Ēnas ielas”, vismaz viena siena ir no klints.  

17:00 – 18:30 Transfērs no Setenil de las Bodegas līdz „SMY Costa del Sol Torremolinos Hotel“. 

No 19:00 
Vakariņas „SMY Costa del Sol Torremolinos Hotel“ galvenajā restorānā (bufetes tipa vakariņas, 
iekļautas ceļojuma cenā). 
Pēc vakariņām, brīvais laiks atpūtai. 

 
03. oktobris (sestdiena) 

Laiks Aktivitāte 

08:00 - 10:00 Brokastis viesnīcas restorānā. 

Līdz 14:30 
Izrakstīšanās no viesnīcas (līdz 12:00, bet to iespējams izdarīt arī agrāk), bagāžas novietošana 
viesnīcas bagāžas glabātuvē. Brīvais laiks patstāvīgām pusdienām. 

14:30 Grupas satikšanās viesnīcas vestibilā.  

14:30 – 14:45 Transfērs no viesnīcas „SMY Costa del Sol Torremolinos Hotel“ uz Malagas lidostu. 

15:00 Reģistrēšanās lidojumam un bagāžas nodošana reisam uz Rīgu, reiss BT 678. 

17:00 Izlidojam uz Rīgu ar Air Baltic reisu BT 678. 

22:20 Ielidojam Rīgā. 

 


