
 

 
 
 

2021  
 

ATLANTIJAS PĒRLE 

MADEIRA 
ar iespēju apmeklēt Porto Santo salu 

 

   

 

Visa gada garumā te baudāms maigs subtropu klimats. Madeira ir mājvieta 

aizvēsturiskajiem laurisilva mežiem, senām tradīcijām un slavenajam Madeiras vīnam. 

Bagātīga apskates programma, nakšņošana 4*viesnīcā Vila Baleira Funchal. 

Ieejas maksa apskates objektos iekļauta ceļojuma cenā! 
 

 14.05. – 21.05. 8 dienas EUR 1075 
     

 

diena, maršruts 

 

    

 notikumi, apskates objekti 

piektdiena, 14.05. 

Rīga – Lisbon – 

Funchal 

 

 

****viesnīca  

Funšalā 

• 10:45 pulcēšanās Rīgas lidostā (iepretim airBaltic birojam) 

• 12:50 – 15:25 lidojums Rīga – Lisabona  

• 16:40 – 18:30 lidojums Lisabona – Funšala 

• Madeira – dēvēta par Peldošo dārzu un pērli Atlantijas okeānā ir krāšņa sala, kas apbur ar 

iespaidīgiem kalnu un dabas skatiem, jo liela daļa teritorijas atrodas augstāk par 700 metriem 

virs jūras līmeņa 

• transfērs uz viesnīcu un atpūta pēc lidojuma 

sestdiena, 15.05. 

Funchal 

 

 

 

 

 

 

 

 

****viesnīca  

Funšalā 

Ieskats Madeiras tradīcijās:    

• Madeiras botāniskais dārzs – viena no Madeiras krāšņākajām vizītkartēm, te atrodami vairāki 

simti tropisko augu un ziedu no visas pasaules, kā arī vietējie Pūķkoki  

• Funšalas vecpilsēta – Madeiras salas galvaspilsēta izkārtojusies gleznainā vietā starp okeānu un 

kalniem, tās vēsture sniedzas līdz 15.gs. Nelielā vecpilsēta ir interesanta ar savu arhitektūru, 

apgleznotām namdurvīm un spilgtu vietējo kolorītu  

• izšuvumu fabrikā Fabrica de Bordados top izsmalcināti rokdarbi, ieskatīsimies rokdarbu 

tapšanas procesā un redzēsim īstus mākslas darbus 

• Lavradora tirgus (Mercado dos Lavradores) – viens no pilsētas simboliem, vēsturiskais tirgus, 

kur puķu audzētāji, grozu pinēji, fermeri un zvejnieki tirgo savus ražojumus 

• vīna darītava Adegas de Sao Francisko, viena no Madeiras vizītkartēm ir slavenie Madeiras 

vīni; uzzināsim visu par to gatavošanas procesu un, protams, nogaršosim! 

svētdiena, 16.05. 

Funchal – Pico do 

Arieiro – Ribeiro 

Frio – Santana – 

Machico – Funchal 

 

 

****viesnīca 

Funšalā 

Salas austrumu daļa 

• Santana – pilsētiņa, kur joprojām sastopamas salai agrāk raksturīgās trijstūrveida mājas ar biezu 

jumta segumu, dažas no tām krāsotas spilgtās krāsās un atvērtas apmeklētājiem 

• Pico do Areiro – viens no Madeiras augstākajiem kalniem, uz kuru ceļš ved pa stāvām nogāzēm, 

klātām smaržīgiem eikaliptiem un lauru kokiem. Pastaiga gar levadām  

• pēc izvēles –  pastaiga foreļu audzētava Ribeiro Frio (ieeja audzētavā 1 EUR)   

• skats uz Sv. Laurenca ragu – iespaidīgs klinšu veidojums Atlantijas okeānā  

• Madeiras pirmā galvaspilsēta Mačiku, iespēja nopeldēties (piemērotos laika apstākļos) 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

     

     diena, maršruts                     notikumi, apskates objekti 

 

pirmdiena, 17.05. 

Funchal 

 

 

****viesnīca  

Funšalā 

•  diena atpūtai viesnīcā, pie okeāna vai brīva diena Funšalā 

• papildus – dienas ekskursija uz Porto Santo salu (135 EUR) – 2,5 stundu brauciens ar 

prāmi,    ½ dienas ekskursija ar džipiem pa ģeoloģiski unikālo salu un tās skaistākajām vietām, 

pusdienas un laiks atpūtai 4* viesnīcas teritorijā ar skaistāko pludmali okeāna krastā 

Ekskursiju garantējam, ja piesakiet un apmaksājiet to līdz 12.04.! Rezervācijas uz vietas – 

bez garantijas par vietu esamību! Ekskursija notiks, ja būs vismaz 8 braucēji  

otrdiena, 18.05. 

Funchal – Pico dos 

Barcelos – Eira do 

Serrado – Curral das 

Freiras – Cabo Girao 

– Camara das Lobos 

– Funchal 

 

 

 

****viesnīca  

Funšalā 

Madeiras salas centrālā daļa – gleznaino skatu ielejas un virsotnes  

• Cabo Girao – viens no augstākajiem stāvkrastiem pasaulē un skats lejup no stikla platformas  

• Camara de Lobos – jauks zvejnieku ciematiņš, kurš savu nosaukumu ir ieguvis pateicoties jūras 

lauvu kolonijai, kas savulaik te mitinājās. Lobos portugāļu valodā nozīmē jūras lauva. Ciematiņu 

vairākkārt gleznojis Vinstons Čērčils 

• Pico dos Barcelos – virsotne ar skatu laukumu 355 metru augstumā, no kura paveras brīnišķīgs 

skats uz galvaspilsētu Funšalu, labos laika apstākļos okeānā iespējams saskatīt Tuksnešu salas 

• Curral das Freiras – Mūķeņu patvēruma ieleja, kur 16.gadsimtā patvērumu no pirātiem 

meklējušas mūķenes. Viņas ir aizgājušas, bet ciematiņš palicis. Eira do Serado  skatu laukums 

800 m augstumā, kur skatam paveras krāšņā Madeiras kalnu ainava. Pārgājiens gleznainā kalnu 

apvidū (~1,5-2 stundas, gājiens uz leju, nepieciešami ērti, slēgti apavi, kas piemēroti iešanai 

kalnos (neder sandales)) 

trešdiena, 19.05. 

Funchal – Ribeira 

Brava – Encumeada 

– Sao Vicente – 

Seixal –Porto Moniz 

– 

Paul da Serra – 

Funchal 

 

****viesnīca  

Funšalā 

Madeiras salas rietumu daļa – dabas spēku radīts skaistums   

• Ribeira Brava – maza, pievilcīga kūrortpilsēta Madeiras saulainajā dienvidu krastā 

• Enkumeada – virsotne Madeiras šaurākajā daļā, elpu aizraujoša, tikai šai Atlantijas okeāna salai 

raksturīga ainava  

• Sanvisenti – vulkāniski veidojies alu labirints. Te izveidots moderns  vulkāniskais centrs  

• ainavisks brauciens cauri Seišalai, Madeiras vīnu reģionam, Porto Moniz – piekrastes 

ciematiņš, kas slavens ar vairākiem dabiskiem klinšu baseiniem, kas savienoti ar betona pastaigu 

takām pludmales joslā, iespēja nopeldēties (piemērotos laika apstākļos)  

• Paul da Serra dabas parks – līdzenums, kas kontrastē ar Madeirai raksturīgajiem robainajiem 

kalniem. Ūdenim filtrējoties caur klintīm, rodas avoti, kas baro levadas 

 

ceturtdiena, 20.05. 

Funchal  

 

 

 

 

 

 

 

****viesnīca  

Funšalā 

• diena atpūtai viesnīcā, pie okeāna vai brīva diena Funšalā 

• papildus (pēc izvēles un par papildus samaksu ~35 EUR) – iespēja doties fantastisku skatu 

pārgājienā uz Sao Lourenco ragu. Sao Lorenco dabas aizsargājamā teritorija Madeiras 

austrumos paver skatam unikālas ainavas Atlantijas okeāna piekrastē: vulkānisko akmeņu 

veidojumus okeāna ūdeņos, pārējai salai netipiski brūnās klintis un plato. Takas reljefu veido 

pamīšus esoši kāpumi un kritumi, taka nav grūta, bet jārēķinās, ka var būt vējains un saulainas 

dienas gadījumā, visu gājienu var būt tiešie saules stari, jo klintīs nav koku, kas dotu ēnu. Līdzi 

jāņem ūdens. Vidējas grūtības maršruts (12 km, ~5 stundas) 

• VAI papildus – iespēja doties 3 stundu izbraucienā ar kuģīti, vērojot delfīnus un Madeiras 

iespaidīgās krasta ainavas (~40 EUR)   

• papildus – Madeiras folkloras programma ar vakariņām (no 40 EUR)   

piektdiena, 21.05. 

Funchal – Lisabona – 

Rīga   

 

• transfērs uz lidostu  

• 12:35 – 14:15 lidojums Funšala – Lisabona  

• 16:10 – 22:30 lidojums Lisabona – Rīga 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Piemaksa par komfortu un atlaides  

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcās EUR 195 

ceļazīmes cena bērniem līdz 11 g.v. (ieskaitot) EUR 1020 

  piemaksa par vakariņām viesnīcā * (cenā neietilpst dzērieni) 

  * Pakalpojums pieejams, ja to pasūta visas personas, kas dzīvo istabā 

  Viesnīcas apkārtnē ir restorāni un iespēja ieturēt maltīti   

EUR 125 

Ceļazīmes cenā ietilpst 

• lidojums Rīga – Lisabona – Funšala – Lisabona – Rīga (ekonomiskā klase), rokas bagāža 

8 kg, nododamā bagāža 20 kg 

• 4* viesnīca Funšalā, divvietīgi numuri, brokastis   

• komfortabls autobuss Madeiras salā 

• IMPRO grupas vadītāja un vietējā gida pakalpojumi 

• ieejas maksas programmā minētajos objektos (botāniskais dārzs, vīna darītava, skatu 

platforma pie Cabo Girao, vulkāniskais centrs) 

• veselības apdrošināšana; iesakām noformēt un ņemt līdzi arī bezmaksas Eiropas veselības 

apdrošināšanas karti (EVAK), ar kuru medicīnas pakalpojumus iespējams saņemt ātrāk un 

vienkāršāk! Uzziņai: www.vmnvd.gov.lv/lv/nvd-pakalpojumi/456-evak-karte 

Ceļazīmes cena neietilpst 

• personīgie izdevumi; pusdienas, vakariņas 

• ieejas maksas objektos, kas nav iekļauti programmā 

• dzeramnauda ~25 EUR vietējiem pakalpojumu sniedzējiem  

Iespējamās papildizmaksas    cena EUR     Izvēles ekskursijas                                                                cena EUR  

pusdienas, vakariņas  12-25 pārgājiens uz Sao Lourenco ragu no 35 

pastaiga foreļu audzētava Ribeiru Friu 1 3 stundu izbrauciens ar kuģīti (+transfērs uz ostu)     35+5 

folkloras programma un vakariņas  ~40 Ekskursija uz Porto Santo salu (prāmis, džipi, pusdienas)  135 

Papildus ekskursijas (izņemot ekskursiju uz Porto Santo) varēs izvēlēties Madeirā, apmaksājot uz vietas skaidrā naudā!  

Pieteikšanās ceļojumam      Atteikšanās no ceļojuma    

avansa iemaksa EUR 250  atteikšanās datums līdz 12.03. pēc 12.03. pēc 12.04. 

otrā iemaksa līdz 12.03.  EUR 350  zaudētā summa EUR 125 EUR 300 visa summa 

pilna summa līdz 12.04. atlikusī summa      

• ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

• iemaksāto summu līdz 05.05. iespējams pāradresēt citai personai, kura vēlas doties minētajā ceļojumā 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti                       

• LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2007.gada 19.novembra, vai Latvijas pilsoņa ID karte, kas ir 

derīga līdz ceļojuma beigām. 

• LR nepilsoņu pase, kas izdota pēc 2007.gada 19.novembra un ir derīga vēl 3 mēnešus pēc ceļojuma 

beigām. 

!!! Pases, kas izdotas līdz 2007.gada 19.novembrim (beztermiņa un izdotās uz 50 gadiem), nav 

derīgas ceļošanai! 
Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai  ceļojuma cenā ir pieļaujami LR normatīvo aktu 

ietvaros nodokļu izmaiņu gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja 

                            

 

IMPRO 
RLB namā Merķeļa ielā 13 – 122  

tālrunis: 67221312, fakss: 67221256 
e-pasts: impro@impro.lv 

skype: impro.info  

www.impro.lv 

 
www.draugiem.lv/impro 

 
www.facebook.com/improcelo 

 

www.twitter.com/impro_celo 

 

 

http://www.vmnvd.gov.lv/lv/nvd-pakalpojumi/456-evak-karte

