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SAN SEBASTJANA LIELDIENĀS 
14.04.2022. - 18.04.2022. 

 

14.04. 

Lidojums Rīga – Pamplona.  

Lidojums Rīga – Pamplona 06:00 – 08:40. Transfers uz viesnīcu.  

SAN SEBASTJANAS APSKATES EKSKURSIJA 

Brīvais laiks. Pēc vēlēšanās un par papildu samaksu piedāvājam ekskursiju: 

11:00 izbraucam no viesnīcas.  Ekskursiju iesāksim ar La Končas līča apskati, bet 

pēc tam dosimies uz San Sebastianas vecpilsētu – Sv. Visentes baznīcu, katedrāli 

, kā arī pilsētas jaunāko daļu, kur atrodas Kursaal Kongresu centrs un 

Auditorium. Ekskursijas otrajā daļā ar veco funikulieri pacelsimies Igueldo kalna 

virsotnē, izbaudot ceļojumu atpakaļ laikā, kad senlaicīgajos koka vagoniņos 

augšup brauca tie, kuri devās pavadīt laiku Kazino vai Deju zālē. Ekskursijas 

ilgums ~ 4 stundas.  

Cena: dāvanā, pērkot ceļojuma komplektu līdz 15. janvārim 

Cenā iekļauts: transports, funikuliera biļete, krieviski runājoša gida pakalpojumi. 

Nakts 

viesnīcā 

15.04. 

BILBAO – GEČO - PORTUGALETE 

Brokastis. Brīvais laiks. Pēc vēlēšanās un par papildu samaksu piedāvājam 

ekskursiju: 09:00 izbraucam no viesnīcas. Ekskursijas pirmajā daļā dosimies 

apskatīt Bilbao centrālo daļu – grīvas promenādi no Deusto universitātes līdz 

pilsētas domei kā arī vēsturisko vecpilsētu. Pirms pusdienām tiks dots arī brīvais 

laiks (apm. 2 stundas). Ekskursijas noslēgumā brauksim uz vienu no Bilbao 

piepilsētām Gečo, ar bagātīgu vēsturisko mantojumu – Sv. Annas mītni, Mūsu 

Senjoras Mersedesas baznīcu, Čurrucas pili un Bake-Edera muižu. Tad dosimies 

uz vietu, kur atrodas UNESCO cilvēces vēsturiskā mantojuma sarakstā iekļautais 

Portugaletes jeb Biskajas piekartilts, kas ir pirmais un vienīgais šāda veida tilts, 

kurš vēl darbojas. 50 m augstajos tilta pilonos ir ierīkoti lifti tiem viesiem, kuri 

vēlas redzēt elpu aizraujošu panorāmu uz ostu un Abras līci. Ekskursijā iekļauta 

arī pārcelšanās ar kuģīti uz grīvas otru krastu, kā arī Portugaletes Sv. Marijas 

bazilikas, Salazara torņa un Sv, Klāras konventa apskate. Ekskursijas ilgums ~ 8 

stundas.  

Cena: 75 EUR  

Cenā iekļauts: transports, krieviski runājoša gida pakalpojumi, kuģīša biļetes un 

pusdienas ( vīns un ūdens iekļauts) 

Nakts 

viesnīcā 

16.04. 

FRANCIJAS DINVIDRIETUMI: SENŽANA – LŪZA, BIARICA, BAIJONNA 

Brokastis. Brīvais laiks. Pēc vēlēšanās un par papildu samaksu piedāvājam 

ekskursiju: 09:00 izbraucam no viesnīcas. Ekskursijas sākumā dosimies apskatīt 

Senžanu – Lūzu, kas senlaikos bija korsāru patvērums. Apskatīsim gleznaino ostu 

un Infantes muižu- greznu pili, kur Austrijas Marija Terēza uzturējās pirms 

laulībām ar Francijas karali Lui XIV. Pēc tam dosimies uz Lielo pludmali, kur 

pastaigāsimies pa promenādi, vērojot Biskajas līci, kas savulaik bija korsāru 

piedzīvojumu arēna. Tālāk mūsu ceļš vedīs uz Biaricu – bagātnieku vasaras 

kūrortpilsētu, kas vienlaicīgi ir arī sērferu iemīļota uzturēšanās vieta. Netālu no 

pludmales apskatīsim slaveno kazino Barriere, ekskluzitivitātes un bagātības 

simbolu, kas tradicionāli izceļ šo Jaunakvitānijas piekrastes daļu. Pēc pusdienām 

Biaricas restorānā, dosimies uz Baijonnu – pilsētu, kas atrodas uz pašas robežas 

Nakts 

viesnīcā 
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starp Franciju un Spāniju un ir svarīgs punkts Basku zemju kulturālā reģiona 

ziemeļos. Pilsētā apskatīsim rajonu, kas aptver gan tās vēsturisko, gan 

tirdzniecības daļu. Ekskursijas ilgums ~ 8 stundas. 

Cena: 85 EUR  

Cenā iekļauts: transports, krieviski runājoša gida pakalpojumi un pusdienas 

(vīns un ūdens iekļauts) 

17.04. 

BASKU KRASTS UN SIDRA MĀJAS APMEKLĒJUMS 

Brokastis. Brīvais laiks. Pēc vēlēšanās un par papildu samaksu piedāvājam 

ekskursiju: 09:00 izbraucam no viesnīcas. Ekskursijas ievads vedīs uz senlaicīgo 

Hondarribias mazpilsētu, kas atrodas Bidasoa upes grīvas rietumu krastā. Te 

varēs ļauties apm. stundas ilgam ceļojumam ar laivu pa upi, kas vienu no otras 

šķir divas pilsētas – Spānijas Hondarribiu un Francijas Hendaias. Pa ceļam varēs 

redzēt iespaidīgus skatus uz Jaizkibela kalnu un virkni mazu saliņu, kas atrodas 

tieši pirms upes grīvas un veido daļu no reģiona bagātā kultūras un dabas 

mantojuma. Pēc tam dosimies uz Astigarragas pilsētu, kur viesosimies Sidra mājā 

jeb darītavā, kur degustēsim vietējos ražojumus. Degustācijai sekos pusdienas 

vietējā restorānā. Ekskursijas otrajā daļā apskatīsim brīnišķīgo zvejnieku 

mazpilsētu Getariu un piekrastes pilsētiņu Zumaiu, kuras centrā atrodas basku 

gotikas stilā celtā Sv. Pedro baznīca. Ekskursijas ilgums ~ 8 stundas. 

Cena: 110 EUR  

Cenā iekļauts: transports, krieviski runājoša gida pakalpojumi, brauciens ar 

laivu, sidra degustācija un pusdienas (sidrs un ūdens iekļauts) 

Nakts 

viesnīcā 

18.04. 

PAMPLONAS APSKATES EKSKURSIJA 

Brokastis. Brīvais laiks. Pēc vēlēšanās un par papildu samaksu piedāvājam 

ekskursiju: 14:00 izbraucam no viesnīcas. Iebraucot Pamplonas pilsētā vispirms 

tiks piedāvātas pusdienas vietējā restorānā (vīns un ūdens iekļauts), bet pēc tam 

apskates ekskursijas laikā viesosimies ievērojamākajās Navarras reģiona 

galvaspilsētas vietās – Sv. Saturnino baznīcā – pasakainajā gotiskajā templī, kas 

veltīts pilsētas svētajam patronam, šaurajās ielās, kas veido slaveno vēršu 

skrējiena maršrutu un centrālajā laukumā, kur to no savas viesnīcas istabas loga 

mēdza vērot Hemingvejs. Pēc tam tiks dots brīvs laiks līdz transfēram uz lidostu. 

Ekskursijas ilgums ~ 8 stundas. Transfērs uz lidostu.  

Cena: 80 EUR  

Cenā iekļauts: transports, krieviski runājoša gida pakalpojumi, ieejas maksa 

Pamplonas katedrālē un pusdienas ( vīns un ūdens iekļauts). 

Lidojums Pamplona – Rīga 23:55 – 04:50 (+1). 

 

 

Ceļojuma cena “Catalonia Donosti” 4* viesnīcā 779 Eur (transfers, 4 naktis divvietīgā istabā ar 

brokastīm, grupas vadītāja pakalpojumi) 

*Tikai lidojums: 349 EUR 

Cenā iekļauts: 

 pārlidojums; 

 transfērs; 

 4 naktis viesnīcā; 

mailto:info@ar-tur.lv
mailto:ar-tur@ar-tur.lv
http://www.ar-tur.lv/
https://www.cataloniahotels.com/en/hotel/catalonia-donosti


3 
 

AR–TUR, Ģertrūdes iela 20, Rīga. Tālrunis: 67284550, 67284551, 67284553, 67284554  
E-pasts: info@ar-tur.lv, ar-tur@ar-tur.lv. Mājas lapa: www.ar-tur.lv 

 

 brokastis; 

Cenā nav iekļauts: 

 apdrošināšana; 

 piemaksa par vienvietīgu numuru; 

 personīgie izdevumi. 
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