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Aristokrātiskā San Sebastjana Lieldienās 

 
Tiešais lidojums Rīga - Pamplona - Rīga 
14.04.2022 Rīga 06.00 - 08.40 Pamplona 
18.04.2022 Pamplona 23.55 - 04.50 Rīga 
 
Lidojums - 349 Eur: Cena par tiešo lidojumu uz Pamplonu turp un atpakaļ, lidostu nodokļi, bagāža (12 kg 
nododamā un 5 kg rokas) 
 
Lidojums + Catalonia Donosti 4* viesnīca - 779 Eur: Cena par tiešo lidojumu, transferu un 4 naktis 4* viesnīcā 
Catalonia Donosti divvietīgā istabā ar brokastīm. Piemaksa par vienvietīgu istabu 270 EUR 
 
Jaunā un elegantā 4* viesnīca Catalonia Donosti atrodas pašā San Sebastjanas pilsētas centrā – 200m no Labā gana katedrāles, 
300m no Sv. Martina tirgus, 400m no La Končas līča promenādes. Plašajās istabās pieejams viss viesu ērtībām –gaisa 
kondicionieris/apkure, plakanekrāna Tv, bezvadu interneta pārklājums, minibārs, seifs, fēns un piederumi kafijas/ tējas 
pagatavošanai. Viesnīcā atrodas bārs un restorāns, kurā piedāvā bagātīgas bufetes brokastis. Viesnīcā ir arī saules terase, 
peldbaseins un fitnesa centrs, kuri viesiem pieejami bez maksas. SPA centrs un sauna ir par papildus samaksu – 19,50€/h. Noīrēto 
automašīnu var novietot viesnīcas stāvvietā (25€/diennaktī). 

  

 
 

Tikai 20 km no Francijas robežas un stundas brauciena attālumā no Bilbao un no Pamplonas atrodas Spānijas 
aristokrātijas iemīļotais kūrorts – San Sebastjana, kas lepojas ar pašām skaistākām ziemeļu Spānijas pludmalēm La Končas 
līča piekrastē, pasakainām ainavām, kas paveras no tuvējiem pakalniem, no Parīzes Rivoli ielas aizgūtajām arkādēm, kurās 
atrodami veikali, kas piedāvā augstākās klases apģērbu no Spānijas un visas pasaules, ikgadēju starptautisku filmu un džeza 
festivālu, un tik pat daudz Mišelina ceļvežu augstākā reitinga (3 zvaigznes) restorānu kā Parīzē. Skaistuma, kultūras, 
izsmalcinātības un "senas naudas" elpa – ik uz soļa! 
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Ekskursiju programma pēc izvēles 

Rekomendējam ekskursijas iegādāties pirms lidojuma. Vietu skaits ir ierobežots. 
 

 
San Sebastjanas apskates ekskursija 
14.04.2022 11:00 no viesnīcas 
Ekskursiju iesāksim ar La Končas līča apskati, pēc tam dosimies uz San 
Sebastianas vecpilsētu, 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: 55 EUR 
Cenā iekļauts: transports, krieviski runājoša gida pakalpojumi un funikuliera 
biļete 
 
Bilbao, Gečo un Portugalete 

15.04.2022 09:00 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) 
 
Francijas dienvidrietumi: Senžana–Lūza, Biarica, Baijonna 

16.04.2022 09:00 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 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) 
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Basku krasts un Sidra mājas apmeklējums  

17.04.2022 09:00 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) 
 

Pamplonas apskates ekskursija 

18.04.2022 14:00 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. 
Cena: 80 EUR 
Cenā iekļauts:  transports, krieviski runājoša gida pakalpojumi, ieejas maksa Pamplonas katedrālē un pusdienas ( vīns un 
ūdens iekļauts) 
 

 

 

 

Bērniem līdz 12 g. ekskursijas par puscenu! 
Programmā iespējamas izmaiņas, sekojiet jaunumiem mūsu mājas lapā! 
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