
Ceļošana iedvesmo!  

 

 

Izbaudi vasaru ziemā – atpūties saulainajā  
Lansarotes salā 
(Kanāriju sala)  

8 dienas   22.-29.11.2018 
 

Cena vienai personai divvietīgā numurā (HB)   725 EUR ar apdrošināšanu. 

 
 Viena no skaistākajām Kanāriju arhipelāga salām – Lansarote.  

 
  300 senu vulkānu sala ar 

īpaši audzētiem vīnogulājiem 

rada slavenus vīnus.                 

Vīnogu lauki te ir tik neparasti, 

ka citur tādus neredzēsiet. 

Vulkāni skaisti, klasiski un 

viegli pieejami 

 
 
 

 Timanfaijas nacionālais parks.  

Atpūta nacionālajā parkā tiek pielīdzināta pastaigai pa 

Mēnesi, jo tieši to šī vieta atgādina – pārsteidzoši krāsu 

kontrasti, dūmojoši un nedūmojoši krāteri, vulkāniskās 

alas un plašums. 

 

 Los Hervideros fjordi un tuneļi. 

Los Hervideros klinšu krasts un "nereāla" izskata 

smaragdzaļā lagūna El Golfo.neatstās vienaldzīgu nevienu. 

Dabas krāsu palete ir nepārspējama. 

 
 
 Manrikes māksla apvienojumā ar vulkāna lavu. Daudzi 

salas interesantākie objekti ir mākslinieka centieni 

saglabāt salas vienreizīgumu, izmantojot dabas veidotās unikālās vietas un lietas! 

 
 
 Peldēšanas sezona ilgst visu gadu. Decembra vidējā 

temperatūra +19+220 C, ūdens temperatūra okeānā pie salas visu 

gadu ap +200 C.  

 
 



Ceļošana iedvesmo!  

 

   Viesnīca OCCIDENTAL LANZAROTE MAR 4*(brokastis un 

vakariņas), atrodas okeāna krastā, 150m no vienas no labākajām salas smilšu pludmalēm un 

4 km no salas galvaspilsētas Arrecifes.  

 

 Viesnīcas teritorijā: restorāns, 3 bāri, 3 atklātie baseini. 

Dienas, vakara un sporta animācijas pieaugušajiem un 

bērniem.  

 
 

Ekskursijas, ko var izvēlēties par papildus 

samaksu: 

 Lielā salas apskates tūre – vulkāniska dabas ainava, 

Timanfaijas nacionālais parks, vīna degustācija u.c. 

 Mākslinieka Manrikes radītie mākslas un dabas brīnumi 

 Iespēja apmeklēt Fuerteventuras salu piesātinātā dienas ekskursijā vietēja gida vadībā 

 Safari ar džipiem, pastaigas gar jūru, daivings,  

 

Grupas vadītāja - Inese 

Un tas vēl nebūt nav viss…. Ceļošana taču iedvesmo, vai ne? 

2018. gada novembra  brauciena izmaksas 1 personai divvietīgā numurā – 725 EUR, cenā ietilpst: 

 lidojums Rīga – Lansarote – Rīga, ko organizē tūroperrators Tez Tour 

 Transfēri uz viesnīcu un uz lidostu 

 apdrošināšana 

 Dzīvošana 4* hotelī  OCCIDENTAL LANZAROTE MAR (brokastis un vakariņas) divvietīgos 

numuros. 

 

Pieteikšanās:  Inese Jaunzeme mob. 29470749 , Tālis Jaunzemis mob. 29132099, Lidija 

Putniņa 26497573   

epasts: info@italisgeotour.com;  

 

 

Pieteikties šeit:  http://ej.uz/Italisbraucieni 
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