
Galamērķis Ekskursija Apraksts

Kajaku ekskursija pa Pir ātu maršrutu Cabo de 
Gata 

Ekskursijas apraksts: Kopš 2006. gada Cabo de Gata tūkstošiem cilvēku ir izbaudījuši mūsu pludmales, klintis, jūras rezervātu un 
saikni ar dabu, kas pastāv tikai šeit. Ekskursija ilgst aptuveni trīs stundas. Ekskursijas sākumā dalībnieki tiks apmācīti kanoe laivas 
vadīšanā, bet vēlāk mēs snorkelēsim. Pirmā pietura būs Baložu alā, kuru milzīgās platības dēļ agrāk izmantoja pirāti un kontrabandisti. 
Ceļā uz Playazo mēs apskatīsim baltās klintis un rifus, kuras izveidoja senie vulkāni. Šķērsojot līci, mēs nokļūsim pie La Polacra 
vulkāniskajām klintīm, kas dažviet sasniedz 100 metru augstumu. Dosimies alās un atgriezīsimies pa gleznainu maršrutu.
                                                                                                                                                                                                                                                                
Līdzi j āņem: ērti apavi, peldkostīms, dvielis, fotoaparāts (ūdensizturīgs), sauļošanās krēms, dzeramais ūdens, galvassega.                                                                                                                                                                                                                                               
Ekskursijas tips un ilgums: aktīvās atpūtas ekskursija, pus diena.                                                                                                                                                                                                 
Izbraukšana no š ādiem k ūrortiem: El Tojas, Mohakara, Roketsa de Mara, Agvadulče, Almerimara

 Eļļas rūpn īca, v īna pagrabs un sorbas alas

Ekskursijas apraksts :   Rūpnīca “La Almazara Castillo de Tabernas” atrodas tikai 10 km attālumā no Tabernas tuksneša. Aptuveni 
stundu garā ekskursijā pa rūpnīcu gida pavadībā jūs aplūkosiet dažādus eļļas ražošanas posmus un uzzināsiet, kā pirms nosūtīšanas 
uz rūpnīcu tiek sagatavotas olīvas. Pie ieejas rūpnīcā vērosim olīvu piegādes procesu
 un apskatīsim, kā rūpnīcas apkārtnē salasītās olīvas pārvēršas eļļā. Ekskursijas beigās notiks eļļas "Castillo de Tabernas" bezmaksas 
degustācija.
Pēc tam kāpsim autobusā, lai dotos uz vīnu pagrabu un uzzinātu par izsmalcināto balto, sarkano un rozā vīnu izgatavošanas un 
uzglabāšanas procesu. Pēc tam degustēsim vīnus kopā ar tiem piemērotajiem Alpujaras reģiona tradicionālajiem ēdieniem, piemēram, 
desas, cūkgaļas cīsiņi ar garšvielām, dažādi sieri, utml. Vīna pagraba apmeklētāji saņems dāvanu ekskursijas beigās (viena pudele 
vīna katriem diviem apmeklētājiem).
Tālāk dosimies uz Sorbas alu dabas parkā "Karst en Yesos de Sorbas", kas ir valsts aizsargāta teritorija, kurā agrāk tika veikta ģipša 
ieguve, un šeit mums būs iespēja apskatīt stalaktītu un stalagmītu galerijas. Mēs šeit pavadīsim aptuveni 2 stundas. Pēc ekskursijas 
beigām atgriezīsimies viesnīcās.                                               
Līdzi j āņem: ērti apavi, fotoaparāts, sauļošanās krēms, dzeramais ūdens, galvassega.                                                                                                                                                                                                                                               
Ekskursijas tips un ilgums: apskates ekskursija, viena diena.                                                                                                                                                                                                 
Izbraukšana no š ādiem k ūrortiem:  El Tojas, Mohakara, Roketsa de Mara, Agvadulče, Almerimara

Kru īzs ar katamar ānu Carboneras+Cabo de 
Gata+ San Jose

Ekskursijas apraksts: Aptuveni 2 stundas ilgs brauciens ar mūsu katamarānu "Sea Dream" (Jūras sapnis), kura laikā mēs apmeklēsim 
Cabo de Gata dabas parku, apskatīsim Carboneras, kā arī zvejnieku ciematu ar nosaukumu San Jose. Kuģis dosies ceļā no 
Carboneras ostas, vispirms piestājot Playa de los Muertos, kur ūdens ir debeszils un kristāldzidrs. Mēs peldēsim pa dabas parka 
teritoriju, apskatīsim Roldānas bāku, kā arī dažādas alas, piemēram, Cala Castle, Cala Sorbas, Cala Arena un Cala Media Naranja.
Atklāsim seno iežu paliekas, apskatīsim erozijas iedarbību uz klintīm, kā arī, liekot lietā kameras zemūdens filmēšanai, izbaudīsim 
plašās Posidonias zemūdens pasauli. 
Peldēties ir atļauts ar kuģa komandas piekrišanu vai piemērotā brīdī.                                                                                                                                                                                     
Līdzi j āņem:  peldkostīms, dvielis, fotoaparāts, sauļošanās krēms, dzeramais ūdens, galvassega.                                                                                                                                                                                                                                               
Ekskursijas tips un ilgums:  aktīvās atpūtas ekskursija, pus diena.                                                                                                                                                                                                 
Izbraukšana no š ādiem k ūrortiem:   El Tojas, Mohakara, Roketsa de Mara, Agvadulče, Almerimara
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