Palma, Maljorka
5.aprīlis 2012 – 9.aprīlis 2012
Palma ir ne tikai Maljorkas lielākā pilsēta un osta, bet visa Baleāru autonomā apgabala galvaspilsēta. Tā novietojusies
salas dienvidrietumu piekrastē, Palmas līča krastā. Pārdesmit kilometru attālumā atrodas arhipelāga vienīgā
starptautiskā lidosta, kas apkalpo ap 22 miljonus pasažieru gadā.
Mariventas pilī, ko pilsēta savulaik uzdāvināja Huanam Karlosam I ik vasaru atpūšas Spānijas karaliskā ģimene.
Pilsētas nosaukums pirmo reizi attiecināts uz seno romiešu apmetni, kas atradās mūsdienu Palmas vietā. Tomēr
arheologi te uzgājuši arī Bronzas laikmeta iemītnieku liecības. Agrajos viduslaikos Palmu iekaroja musulmaņi un
izmantoja kā lielisku pieturas punktu ceļā uz Āfriku.
Pēc tam, kad 1229. gadā pilsētu ieņēma Valensijas un Aragonas karalis, tā kļuva par nozīmīgu tirdzniecības ostu.
Vissmagākais laiks Palmas vēsturē bija 16. gadsimts, kad pilsēta cieta gan no turku un berberu pirātu iebrukumiem gan
no mēra epidēmijas.
18. gadsimtā ar Filipes V atbalstu Palma kļuva par Baleāru arhipelāga galvaspilsētu un beidzot oficiāli ieņēma vietu,
kuru tā sen jau bija pelnījusi.
Cenas vienai personai:
319 LVL vieta divvietīgā istabā
369 LVL vienvietīga istaba
219 LVL tikai lidojums
Hotel Ayron park 3***
www.hotelayronpark.com
3 *** viesnīca Hotel Ayron park novietota 50 m attālumā no pazīstamākā Maljorkas kūrorta Playa de Palma. Kaut arī
salas galvaspilsēta Palma atrodas 12 km attālumā, autobuss no viesnīcas kursē uz to katras 15 minūtes.
Nesen renovētajās un plašajās istabās pieejams kondicionieris, seifs, telefons un satelīttelevīzija. Katrai istabai ir sava –
privātā terase.
Viesnīcas ēdamzālē var nobaudīt gan aukstas gan siltas brokastis, pusdienas un vakariņas. Pirmā stāva mājīgajā salonā
iespējams skatīties TV, pasūtīt dzērienus no bāra, kā arī klausīties mūziku vai padejot.
Viesnīcas dārza zonā atrodas baseins ar džakuzi un sauļošanās krēsli, kurus var izmantot bez maksas. Šeit var spēlēt
tenisu vai galda tenisu, bērni var rotaļāties spēļu laukumā, bet pieaugušie – izmantot bāra pakalpojumus. Līdzās
baseinam atrodas terase, kuras viena daļa paslēpta ēnā, bet otra – ļaujas saulei.

5.aprīlis

6.aprīlis

Programma
Lidojums Rīga – Palma 03:00 – 05:45
Transfērs uz viesnīcu un brokastis viesnīcā
Maljorkas salas tūre
plkst. 08:00 no viesnīcas
Cena 69 LVL
Cenā iekļauts: transports, krieviski runājošs gids, pusdienas,
brauciens ar tūristu vilcieniņu, brauciens ar kuģīti

Valdemosa un Lagranja
plkst. 09:00 no viesnīcas Cena 55 LVL Cenā ietilpst: transports,
krieviski runājošs gids, pusdienas, ieejas maksa Lagranjas
muzejā

7.aprīlis

Palmas pilsētas ekskursija
plkst. 09:00 no viesnīcas
Cena 25 LVL
Cenā iekļauts: transports, krieviski runājoša gida pakalpojumi,
ieejas maksa katedrālē

8.aprīlis

Formentora, Pajencas osta un Drakonu alas
plkst. 10:00 no viesnīcas
Cena 69 LVL
Cenā iekļauts: transports, krieviski runājoša gida pakalpojumi,
pusdienas, izbrauciens ar kuģīti

9.aprīlis

Lidojums Palma – Rīga 02:45 – 07:45

Cenā iekļauts:
• lidojums Rīga-Palma-Rīga
• 3 naktis viesnīcā Hotel Ayron park 3***,
• brokastis
• transfērs lidosta-viesnīca-lidosta
• ēdināšana lidojuma laikā, bagāža 20 kg
Par papildus samaksu:
• ekskursijas
• apdrošināšana
• vakariņas viesnīcā - 4 vakariņas viesnīcā:5.,6.,7.,8. aprīlī Cena 25 LVL (par visām 4 vakariņām)

