
Marko Polo ceļojumi 
Gustava Zemgala gatve 74, A ieeja 2.stāvs, Rīga 

Tālrunis: +371 25137021;  info@markopolo.lv; www.markopolo.lv 

 

 
 

               Andalūzija  
           ar Gibraltāru un Maroku  

 
                                   

                                   15.aprīlis – 22.aprīlis 
 

Andalūzija – koridas un flamenko dzimtene. Ainava, atmosfēra, leģendas, spāņu un arābu kulrūru 

mijiedarbība ir tas, kas padara šo reģionu par unikālu. Andalūzija fascinē ar savdabīgām pakalnu 

pilsētām, Vidusjūras piekrastes smilšainajām pludmalēm, kalnu skatu skaistumu. Te satiekas Vidusjūra 

un Atlantijas okeāns. Iepazīsim Gibraltāru un Maroku, vienā braucienā apmeklēsim divus kontinentus.  
 

 

 

Ieteikumi: 

 

- Brauciens 9 cilvēku grupā. Grupas vadītājs būs pie stūres minibusam 

 

- Skaistākās Andalūzijas pilsētas, Gibraltārs un Maroka vienā ceļojumā 
 
 

- Vietējais angļu valodā runājošs gids Marokā, kura teikto tulko grupas vadītājs 

 

- Ērti tiešie lidojumi ar Air Baltic 
 
 
 
 

1. DIENA. SESTDIENA, 15.04. RĪGA–MALAGA-SEVILJA 

Sveicināti Andalūzijā!                                       

                                                                         -/-/- 

10:40 tikšanas Rīgas lidostā, 12:45 lidojums Rīga–Malaga. Ap 16:20 ierašanās Malagā. Brauciens uz 

Sevilju. Pastaiga pa pilsētu.  

Nakts viesnīcā Seviljā. Dienā~ 220 km.     

 
 

2. DIENA. SVĒTDIENA, 16.04. KORDOVA – SEVILJA 

Ziedu pilsēta Kordova  

             
                                          B/-/- 

Pēc brokastīm dosimies uz Kordovu - senu feniķiešu pilsētu ar bagātu kultūras 

un vēstures mantojumu. Apmeklēsim ebreju un juvelieru kvartālu ar Kordovas 

slaveniem sudraba izstrādājumiem. Apskatīsim romiešu tiltu pāri Gvadilkaviras 

upei un seno mošeju. Dienas atlikušo daļu veltīsim Seviljai. Apskatīsim Santa 

Krusa vecpilsētu, Spānijas laukumu, Amerikas laukumu, vienu no skaistākajiem 

un koptākajiem Spānijas parkiem  Marijas Luisas parku.  Vakarā flamenko šova 

apmeklējums.  

Nakts viesnīcā Seviljā. Dienā~ 320 km.     
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 10:40 tikšanās Rīgas lidostā, 12:45  Rīga ___16:20 Malaga, Air Baltic  4h 35min 
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3. DIENA. PIRMDIENA, 17.04. SEVILJA – ALKAZARA 

Slavenā Alkazaras pils 

 

                                           
             B/-/- 

Dosimies uz Alkazaras pili. Sākotnēji tā tika celta kā aizsardzības cietoksnis, 

vēlāk kļuva par karaļa pili. Tā ir UNESCO kultūras mantojums, viena no 

slavenākajām Andalūzijas un visas Spānijas apskates vietām. Apmeklēsim 

Heralnīnu pili – kādreizējo mauru mošeju, uzkāpsim la Džeraldi zvanu tornī, no 

kura paveras skatus uz visu Sevilju.  

Nakts viesnīcā Seviljā. Dienā~ 20 km.     
 
 
 
 

 

 

4. DIENA. OTRDIENA, 18.04. SEVILJA - KADISA – GIBRALTĀRS  

Starp Vidusjūru un Atlantijas okeānu 

 

                                           

                   B/-/- 

Ostas pilsēta Kadisa izvietojusies uz šauras,vairāk nekā 25 km garas zemes 

strēles Atlantijas okeāna krastā. Tieši no šejienes Kolumbs esot uzsācis 

ceļojumu uz Jauno pasauli. Apskatīsim pilsētas centru, pastaiga gar okeāna 

krastu un pilsētas izzināšana. Pēc Kadisas apskates dosimies uz Gibraltāru. 

No 18.gadsimta Gibraltārs oficiāli ir Apvienotās Karalises aizjūras teritorija 

Pireneju pussalā.  Gibraltāra vizītkarte ir 425 m augstā klints. Uz tās bieži 

var sastapt makakas. Apskatīsim panorāmas laukumu, veco mauru cietoksni 

un apmeklēsim stalaktīta alas.  

Nakts viesnīcā Alhesirasā. Dienā~ 270 km.     
 
 
 
 

 

5. DIENA. TREŠDIENA, 19.04. GIBRALTĀRS - MAROKA 

No Eiropas uz Āfriku 

 

                                             
             B/-/- 

Šo dienu veltīsim Marokas apmeklējumam. Gibraltāra šaurums, 

kur mazākais attālums no Eiropas līdz Āfrikai ir 14 km. Savulaik 

mauri, pārvarot šo distanci, ieradās Pireneju pussalā un to iekaroja. 

No tiem laikiem Spānija Āfrikā saglabājusi divas terirorijas – nelielas 

pilsētas Seūtu un Meliju. Uz Seūtu nokļūsim ar ātrgaitas kuģi, pēc tam 

šķērsosim Spānijas Marokas robežu. Marokas teritorijā apmeklēsim 

divas pilsētas Tetuānu un Tandžeru. Iepazīsim arābu pilsētu 

kolorītu. Vēlu vakarā atgriezīsimies Spānijā. 

Nakts viesnīcā Alhesirasā. Dienā~ 300 km.     
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6. DIENA. CETURTDIENA, 20.04. RONDA -MALAGA – TORREMOLINOS 

Ronda – pilsēta uz klints 

 

                                          

                                                 B/-/- 

Ronda ir izveidojusies uz kaļķakmens klints, pa vidu to sadala vairāk nekā 

100 m dziļa aiza, kas tādējādi nošķir pilsētas veco daļu no jaunās. Viens no 

skaistākajiem “baltajiem ciemiem” Spānijas dienvidos.  Apskatīsim pilsētas 

veco daļu ar šaurajām bruģētajām ieliņām, apmeklēsim Jauno tiltu un citas 

nozīmīgs vietas. Ronda ir vēršu cīņu dzimtene, te atrodas arī Spānijas vecākā 

koridas arēna.  Malaga – Saulainā krasta (Costa del Sol) piekrastes pilsēta, 

kas pazīstama ar zeltainām smilšu pludmalēm. Pablo Pikaso un Antonio 

Banderasa dzimtā vieta, viņu vārdos arī nosaukta Malagas promenāde.  

Nakts viesnīcā Torremolinos. Dienā~ 245 km.     
 
 
 

 

7. DIENA. PIEKTDIENA, 21.04.  TORREMOLINOS 

Diena pludmalē                                                            
   B/-/- 

Atpūtas diena pie jūras. Baudīsim sauli un pozitīvu enerģiju. 

Nakts viesnīcā Torremolinos.  

 

8. DIENA. PIEKTDIENA, 22.04.  MALAGA - RĪGA 

Ceļš mājup 
   B/-/- 

Pēc brokastīm vēl laiks pēdējai peldei un suvenīru iegādei. Ap pusdienas laiku dosimies uz lidostu. 17:00 

lidojums uz Rīgu, ap 22:20 ierašanās Rīgā. Dienā~ 10 km.     
   

 
  
 

Cena 1480 eiro 
 

Ceļojuma cenā ietilpst:  
 

• + lidojumi Rīga – Malaga – Rīga 
• + dzīvošana 3* un 4* viesnīcs divvietīgā numurā 
• + 6 brokastis  
• + transports ceļojuma laikā ar mikrobusu 
• + kuģis turp un atpakaļ uz Maroku  
• + aprakstā minēto apskates objektu apmeklēšana  
• + Balta sudraba ceļojuma apdrošināšana 

• + grupas vadītāja pakalpojumi latviešu valodā  
• + angļu valodā runājošs vietējais gids Marokā 
• + dzeramnaudas vietējiem gidiem un šoferiem 

Ceļojuma cenā neietilpst: 
 

• - programmā neminētu pasākumu un objektu  
• apmeklēšanas izmaksas  
• - ieejas biļetes apskates objektos, kas nav iekļauti  
• programmā 
• - pusdienas un vakariņas 

 

 
Ja vēlaties dzīvot vienvietīgā numurā, piemaksa – 336 eiro. 
 
Piesakoties ceļojumam, vieta grupā tiks rezervēta pēc 400 eiro maksājuma. 
Atlikušais maksājums 1080 eiro jāveic ne vēlāk kā 40 dienas pirms izlidošanas (07.03.2023.). 
 

Atsakoties no ceļojuma līdz 40 dienām (07.03.2023.) pirms izlidošanas, tiek ieturēti 400 eiro. 
Atsakoties no ceļojuma mazāk nekā 40 dienas pirms izlidošanas, tiek zaudēta pilna summa. 
 
* Ekskursiju kārtība var mainīties dēļ laikapstākļiem vai grupas vadītāja ieteikumiem. 
 
* Ja kādu objektu nav iespējams apmeklēt, tas tiks aizvietots ar citu līdzvērtīgu. 

 

17:00  Malaga ___ 22:20  Rīga, Air Baltic  4h 20 min 

 

 


