Santjago de Kompostela Lieldienās
13.04.2017: Rīga 03:30 - 06:40 Santjago de Kompostela
17.04.2017: Santjago de Kompostela 02:00 - 06:50 Rīga
Nelielā pilsēta Santjago de Kompostela atrodas Spānijas ziemeļrietumos, apmēram 30 km
attālumā no Atlantijas okeāna piekrastes. Tā ir pazīstama visas pasaules kristiešu vidū, kā
trešais nozīmīgākais svētceļojumu galamērķis, jo Santjago de Kompostelas katedrālē atdusas
Jēzus Kristus apustuļa Svētā Jēkaba vecākā pīšļi.
Lidojums + viesnīca 599 EUR
Lidojums 399 EUR

Santjago de Kompostelas pilsētas apskates ekskursija
13. aprīlis
06:40 Ierašanās
lidostā
06:40 Transfērs
uz viesnīcu

09:00 Došanās ekskursijā ar kājām no viesnīcas
Ejot virzienā uz Santjago de Kompostelas vecpilsētu, pa ceļam apstāsimies
Obradoiro skvērā, kur aplūkojamas vairākas ievērības cienīgas ēkas – Sv.
Žeronīma koledža, Katoļu karaļu hospitālis, Raxoi pils, Sv. Fruktoso baznīca.
Vecpilsētā dosimies uz katedrāli, kurā atdusas Sv. Jēkaba pīšļi un gida pavadībā
izstaigāsim tās galveno telpu un kapelas, pievēršot uzmanību ievērojamākajām
šīs ēkas detaļām. Iegriezīsimies arī katedrāles muzejā, kur iepazīsimies ar tā
bagātīgo vēsturisko ekspozīciju.
Katedrāles ārpusē apskatīsim
vecpilsētas pazīstamākos laukumus –
Plateirias, Quintana, Azabacheria, kā arī
tos ietverošās senlaicīgās celtnes.
Pastaigāsim arī pa pilsētas centrālās
daļas šaurajām ieliņām un apskatīsim
pilsētas muižas māju. (Ekskursijas
ilgums ~ 3 stundas)
Cena: 49,- EUR
Cenā iekļauts: krieviski runājoša gida
pakalpojumi, Sv. Jēkaba katedrāles un
kapelu apmeklējums, katedrāles muzeja
apmeklējums ( ar audioaustiņām)

Ekskursija uz Nāves krastu un Finisteres ragu
14. aprīlis
09:00
Izbraukšana no
viesnīcas

Nāves krasta nosaukums radies tāpēc, ka simtiem kuģu ir uzskrējuši uz piekrastes
stāvajām klintīm un nogrimuši šajā Atlantijas okeāna krastā, ko apskatīsim mūsu
ekskursijas laikā, kuras gaitā skatienam pavērsies arī neskaitāmas nemierīgu
ūdeņu apskalotas pludmales.
Ekskursijas otrajā daļā apskatīsim nelielos zvejnieku ciematus un piejūras
mazpilsētas – Muros ar tās gotisko Sv. Pētera baznīcu, Carnota un tās lielāko
graudu noliktavu Galīsijā, Cee un Korkubionas municipalitāti ar Sv. Marka
baznīcu, kā arī Finisteres ragu, ko senlaikos uzskatīja par pasaules galu.
(Ekskursijas ilgums ~8 stundas)
Cena: 65 EUR)
Cenā iekļauts: transports, krieviski runājoša gida pakalpojumi un pusdienas
(ūdens un vīns iekļauts)
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Svētceļnieku ceļš un Betansos pilsētas apmeklējums
15. aprīlis
09:00 Izbraukšana no viesnīcas

Ekskursijas sākumā ar autobusu dosimies uz Melides pilsētu, kas atrodas apm.
stundas brauciena attālumā un ir viens no pieturas punktiem t.s. Franču
svētceļnieku ceļā. No Melides ar kājām dosimies uz Boentes pilsētu. Šis 5 km
garais svētceļnieku ceļa posms ir viens no pašiem skaistākajiem Galīcijā.
Autobuss brauks grupai nopakaļ, lai tie, kas noguruši, varētu neturpināt ceļu
kājām. Pusdienas ieturēsim kopā ar citiem svētceļniekiem.
Ekskursijas otrajā daļā dosimies uz Betansos pilsētu, kas lepojas ar vienu no
vislabāk saglabātajām Viduslaiku vecpilsētām Galīsijā. Te apskatīsim
ievērojamākos vēsturiskos objektus, pirms atgriezīsimies Santjago de
Kompostelā. (Ekskursijas ilgums ~8 stundas)
Cena: 65,- EUR
Cenā iekļauts: transports, krieviski runājoša gida pakalpojumi un pusdienas
( ūdens un vīns iekļauts)

Ekskursija uz Vigo un Valensa du Miņju
16. aprīlis
09:00
Izbraukšana no
viesnīcas

Ekskursijas pirmo daļu veltīsim Galīsijas galvenajam industriālajam centram
Vigo, kas atrodas Atlantijas okeāna krastā.Šeit apskatīsim nozīmīgu skulptūru
kolekciju, kas rotā pilsētas skvērus, Strādnieku pieminekli, Zirgu strūklaku, Atlantijas vārtus, Rūpniecības laukumu, La Guia parku un El Castro cietoksni, no
kura paveras plaši skati uz ostu un tuvējām salām.
Senatnīgajā zvejnieku ciematā El Berbes dosimies uz austeru tirgu un Sv. Marijas
koledžu, Quinones de Lenon muižu un pilsētas muzeju, apskatīsim Franču un
Angļu dāzus.
Ekskursijas otrā daļa tiks veltīta Minju upes ielejas un tās svarīgāko pieturas
punktu – Baijonas ciemata ar Sv. Marijas baznīcu un koledžu, Montreal - Conde
de Gondomar cietokšņa, senā ķeltu ciemata Guardias un Valensa du Miņju
pilsētas apskatei.
(Ekskursijas ilgums ~8 stundas)
Cena: 65,- EUR
Cenā iekļauts: transports, krieviski runājoša gida pakalpojumi un pusdienas
( ūdens un vīns iekļauts)
23:40 Transfērs no viesnīcas uz lidostu
02:00 Izlidošana uz Rīgu

Ceļojuma cenā 599 EUR ir iekļauts:
* lidojums Rīga - Santjago de Kompostela - Rīga (ar bagāžu)
* sagaidīšana lidostā
* grupas transfēri lidosta - viesnīca - lidosta
* dzīvošana trīs naktis 3* viesnīcā Hotel Gelmirez divvietīgā istabā ar brokastīm.
Cenā nav iekļauts:
* ekskursijas (iesakām pasūtīt iepriekš, iegādājoties ceļojumu)
* apdrošināšana
* personīgie izdevumi
* dzeramnauda
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