
Galamērķis Ekskursija Apraksts

Veloekskursija pa Palma de Maljorka 
vecpils ētu un tapas

Ekskursijas apraksts: Atklājiet un izziniet Palma de Maljorka vecpilsētu trīs stundas ilgā veloekskursijā.  Ekskursijas laikā jūs 
apskatīsiet visus svarīgākos pieminekļus un pilsētas vēsturiskās ēkas, kā arī nonāksiet no tūristu acīm slēptās vietās.
Dodieties braucienā līdz Maljorkas katedrālei un apskatiet senās pilsētas sienas. Dodieties uz Lonja, lai baudītu nakts dzīvi pašā 
pilsētas centrā. Apmeklējiet La Almudaina karalisko pili, kas sākotnēji tika būvēta kā arābu nocietinājums.
Apskatiet Maljorkas pilsētas domes ēku (Ayuntamiento de Palma de Mallorca) un izbaudiet Plaza Mayor laukumu, kas atrodas pašā 
pilsētas sirdī. Tālāk dodieties braucienā pa promenādi līdz Rambla de Palma un Paseo del Born, lai baudītu kafiju kādā no ielas 
kafejnīcām.
Pēc veloekskursijas spēkus atgūsim restorānā Illenc. Šeit jums būs iespēja degustēt Maljorkas tradicionālo virtuvi.                                                                                                                            
Līdzi j āņem: ērti apavi, fotoaparāts, sauļošanās krēms, dzeramais ūdens, galvassega.                                                                                                                                                                                                                                               
Ekskursijas tips un ilgums : aktīvās atpūtas ekskursija, pus diena.                                                                                                                                                                                                 
Izbraukšana no š ādiem k ūrortiem : El Arenala, Plaja de Palma, Illeta, Palmanova, Magalufa, Santa Ponsa, Paguera, Kala d‘Ora, Sa 
Koma, Kala Majora, Kala Meskida, Alkudija, Plaja de Muro. 

Paeljas pav ārstunda

Ekskursijas apraksts : Lieliskas paeljas pagatavošanai ir nepieciešams vairāk par augstas kvalitātes sastāvdaļām. Ir ļoti svarīgi ar 
aizrautību un prieku gatavot ēdienus plašam ģimenes lokam un doties iepirkt nepieciešamās sastāvdaļas. Paeljas pavārstundu 
uzsāksim ar nelielām uzkodām un pēc īpašas receptes pagatavotas sangrijas glāzi. Ja laikapstākļi būs labvēlīgi, ēdienu gatavosim uz 
terases vai dārzā. Jūs iemācīsieties paeljas pagatavošanas noslēpumus svaigu jūras velšu, ceptu dārzeņu un garšvielu aromātiem 
bagātā atmosfērā.
Pirms paeljas baudīšanas jums tiks pasniegtas tapas, mājās gatavota olīvu maize un slavenie "aioli".  Vakara noslēgumā, protams, 
deserts! Izbaudiet Vidusjūras dzīves ritmu!                                                                                                                                                                                                                                                      
Līdzi j āņem: fotoaparāts, sauļošanās krēms, dzeramais ūdens, galvassega.                                                                                                                                                                                                                                               
Ekskursijas tips un ilgums:  kulinārijas ekskursija, pus diena.                                                                                                                                                                                                 
Izbraukšana no š ādiem k ūrortiem: El Arenala, Plaja de Palma, Illeta, Palma Nova, Magalufa, Santa Ponsa, Paguera, Kala d‘Ora, Sa 
Koma, Kala Majora, Kala Meskida, Alkudija, Plaja de Muro.                                                                                

 Ekskursija pa Levantas parku Artas re ģionā

Ekskursijas apraksts : Dodieties uz Levantas dabas parku un atklājiet Maljorkas dabas noslēpumus. 
2001. gadā Levantas parks (Parque de Llevant) tika atzīts par valstiskas nozīmes objektu, jo šeit ir saglabājušies salas tradicionālie 
ciemati al-Qariya, kas arābu valodā nozīmē "ciemats" vai "ciems".  Pastaigas laikā pa dabas rezervātu mēs apmeklēsim dažas no 
Casas de la Alqueria ēkām, kas kalpo par atgādinājumu Islāma lomai salas vēsturē.
Pēc tam mēs dosimies uz senu rūpnīcu un iepazīsim rezervāta bagāto floru un faunu, bet vakaru noslēgsim Ermita de Betlem. Ermita 
de Betlem joprojām dzīvo eremīti, baudot mieru un meditējot.                                                                                                                                                                                                                                                            
Līdzi j āņem:  ērti apavi, fotoaparāts, sauļošanās krēms, dzeramais ūdens, galvassega.                                                                                                                                                                                                                                               
Ekskursijas tips un ilgums: aktīvās atpūtas ekskursija, pus diena.                                                                                                                                                                                                 
Izbraukšana no š ādiem k ūrortiem:  El Arenala, Plaja de Palma, Illeta, Palma Nova, Magalufa, Santa Ponsa, Paguera, Kala d‘Ora, Sa 
Koma, Kala Majora, Kala Meskida, Alkudija, Plaja de Muro. 

Buenos Dias valodas m ācību stunda un 
brokastis 

Ekskursijas apraksts : Šīs ekskursijas laikā jūs izbaudīsiet valodu, kultūru un ēdienus (viss, ko mīlat ceļojumos). Mēs nesēdēsim šaurā 
klasē, bet praktizēsim savas spāņu valodas prasmes sātīgu brokastu laikā Maljorkas salā. Nodarbības laikā gūsiet izpratni par to, kā 
spāņu valoda ietekmē vietējo iedzīvotāju domāšanu un dzīvesveidu. Uzzināsiet par atšķirībām starp "uro" un "ido", kā arī to, kad ir 
īstais laiks sacīt "Batuadell" vai "Cagondell" frāzes.
Brokastis ieturēsim vēsturiskā bārā pašā pilsētas centrā. Cik sens ir šis bārs? Vietējie iedzīvotāji to ir iecienījuši jau kopš 18. gadsimta. 
Bārā ir maģiska atmosfēra, kas izklaidē viesus visa gada garumā. Vasarā vietējie iedzīvotāji šeit bauda saldējumu vai horčatu, bet 
ziemā pasūta karsto šokolādi un kūkas. 
 Šajā ērtajā un patīkamajā vietā baudīsim kulturālas brokastis un apgūsim dažus no galvenajiem spāņu valodas vārdiem, kas ļaus jums 
izprast vietējo kultūru un dzīves stilu. Nodarbība notiks ļoti neformālā vidē — tā vairāk līdzinās sarunai ar draugiem nevis mācību 
stundai. Sarunās un stāstos par kultūru uzzināsiet gan labo, gan slikto, gan visu pārējo, kas ir jāzina par Maljorku un tās kultūru.                                                                                                                                                                                                                                                             
Līdzi j āņem: fotoaparāts, sauļošanās krēms, dzeramais ūdens, galvassega.                                                                                                                                                                                                                                               
Ekskursijas tips un ilgums:  apskates ekskursija, pus diena.                                                                                                                                                                                                 
Izbraukšana no š ādiem k ūrortiem: El Arenala, Plaja de Palma, Illeta, Palma Nova, Magalufa, Santa Ponsa, Paguera, Kala d‘Ora, Sa 
Koma, Kala Majora, Kala Meskida, Alkudija, Plaja de Muro. 
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