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Algarve - noslēpusies aiz kalniem un pasargāta no skarbajiem okeāna vējiem, tā atškiras no 

pārējās Portugāles ar tai raksturīgo Vidusjūras klimatu. Sanvisnsenti zemesrags, modernie 

kūrorti Albufeirā, Portimao ar klinšainajiem krastiem, smilšu pludmalēm un senajiem ciemiem 
 

Atpūta ****viesnīcā Pestana Viking Beach & Golf Resort Algarvē 
 

 23.09. – 30.09. 8 dienas EUR 875 

diena, maršruts   notikumi, apskates objekti 

piektdiena, 23.09. 

Rīga – Lisbon – 

Albufeira 

 

****viesnīca Pestana 

Viking Beach&Golf 

Resort 

 10:45 pulcēšanās Rīgas lidostā (iepretim airBaltic birojam) 

 12:50 – 15:25 lidojums Rīga – Lisabona (airBaltic) 

 transfers uz viesnīcu Algarvē, Pestana Viking Beach&Golf Resort 

 https://www.pestana.com/en/hotel/pestana-viking?gclid=EAIaIQobChMI2-e-

37Dc9AIVF4xoCR3DfwSEEAAYASAAEgIDsfD_BwE 

 iekārtošanās viesnīca un atpūta 

sestdiena, 24.09. – 

ceturtdiena, 29.09. 

Albufeira 

 

 

****viesnīca Pestana 

Viking Beach&Golf 

Resort 

 atpūta ****viesnīcā, Atlantijas okeāna krastā, klints virsotnē; viesnīcā pieejams āra 

baseins, dārzs,  pludmale Senhora da Rocha atrodas 200 metru attālumā no viesnīcas. 

Pieejams bezmaksas wi-fi. 

 iespēja izvēlēties ekskursiju programmu gan katrai atpūtas dienai atsevišķi, gan 3 

dienu ekskursiju programmu – Algarves Atlantijas krasts 

 lūdzam pieteikties dalībai ekskursijās līdz 22.08.2022. Uz vietas pieteikšanās 

ekskursijām – pēc pieprasījuma (bez garantijas par vietu esamību) 

 

piektdiena, 30.09. 

Albureifa – Lisbon – 

Rīga    

 transfers uz Lisabonas lidostu;  

 16:10 – 22:30 lidojums Lisabona – Rīga 

 

 

Piemaksa par komfortu un atlaides 

Piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās (pēc 

izvēles vai tad, ja nav ar ko dalīt divvietīgu ) 

EUR 230 

Ceļazīmes cena bērniem līdz 11 gadiem (ieskaitot) EUR  795 

 

 

 



 

 

Ceļazīmes cenā ietilpst 

 lidojums Rīga – Lisabona – Rīga (ekonomiskā klase); ēdināšana nav  

iekļauta lidostu nodokļi, nododamā bagāža 20 kg, rokas bagāža 8 kg 

 tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā 

 7 naktis 4*viesnīcā viesnīca Pestana Viking Barch&Golf Resort;  

divvietīgās istabās ar dušu/WC, brokastis 

 IMPRO grupas vadītāja – gida pakalpojumi,  

 veselības apdrošināšana ar Covid riska segumu; iesakām noformēt  

bezmaksas Eiropas veselības apdrošināšanas karti  (EVAK); 

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

Ceļazīmes cenā neietilpst 

 papildus ekskursijas; 

Ekskursiju norise atkarīga no interesentu skaita (nepieciešami vismaz 12 dalībnieki)!  

 Ja kāds objekts dabas apstākļu vai citu neparedzamu apstākļu gadījumā nav pieejams apskatei, tas tiks 

aizvietots ar līdzvērtīgu, vai atgriezta samaksa konkrētā apskates objekta ieejas biļešu vērtībā;  

 pusdienas, vakariņas personīgie izdevumi; 

 dzeramnauda apkalpojošam personālam, šoferim. 

 

Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 250 līdz 22.07. EUR 300 līdz 22.08. visa summa 

ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības Jūsu  

rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 22.07. pēc 22.07. pēc 22.08. 

zaudētā summa EUR 125 EUR 300 visa summa 
iemaksāto summu līdz 2.septembrim iespējams pāradresēt citai personai,  

kura vēlas doties minētajā ceļojumā 

 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 

LR pilsoņa pase/ID karte vai nepilsoņa pase, kas ir derīga vēl 3 mēnešus pēc ceļojuma beigām 

 

 

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

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

sniedzēja 

 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


 

 
 

 

 

 

 
       

Ekskursiju programma un cena vienai personai! 

Algarve – Portugāles eksotiskais un krāšnais zieds 

Iespējams iegādāties 3 dienu ekskursiju programmu ALGARVES ATLANTIJAS KRASTS (165 EUR, bērniem līdz 

12.g.v.-130 EUR) un trīs papildus ekskursijas, kuras vada Impro latviešu valodā. 
 

Ekskursijas cenā ietilpst: transports, Impro gida pakalpojumi.  

Ekskursiju norise atkarīga no interesentu skaita (nepieciešami vismaz 12 dalībnieki)! 
Ja kāds objekts dabas apstākļu vai citu neparedzamu apstākļu gadījumā nav pieejams apskatei, tas tiks aizvietots ar līdzvērtīgu, vai 

atgriezta samaksa konkrētā apskates objekta ieejas biļešu vērtībā 

 

sestdiena, 

24.09. 

Algarves Atlantijas krasts – 1; Ekskursijas cena 45 EUR, bērnam līdz 12 gadu vecumam 30 EUR 

 Eiropas galējais dienvidrietumu punkts Cabo Sao Vicenti kopš senatnes tika uzskatīta par svētu vietu. Senie 

romieši to dēvēja par Svēto zemesragu (Promontorium Sacrum), kur 60 metrus augstais klinšainais stāvkrasts 

ir pieredzējis ne vienu vien jūras kauju 

 pateicoties senai ostas pilsētai Sagres, Portugāle kļuva par vienu no varenākajām karalistēm pasaulē. Te 

Enriki Jūrasbraucējs izveidoja kuģubūvētavu un atvēra jūrskolu. Te vēl joprojām skatāms no oļiem izliktais 

vēju compass – Rosa dos Ventos 

 Rio Arade upes grīvā izveidojusies neliela Atlantijas okeāna piekrastes pilsēta Portimao, tās gājēju kvartāls 

ar nelielām kafejnīcām un suvenīru veikaliņiem 

svētdiena, 

25.09. 

Algarves Atlantijas krasts – 2; Ria Formosa dabas parks; Ekskursijas cena 65 EUR, bērnam līdz 12 gadu 

vecumam 40 EUR 

 dabas parks tika izveidots tikai 1987.gadā, lai pasargātu piekrastes lagūnu ekosistēmu, nelielās saliņas un 

kanālus no intensīvās apbūves. Ar katamarānu dosimies izbraucienā Ria Formosas upi, vērojot neskarto 

piekrastes ainavu. 45 minūšu pauze Ilha Deserta jeb Tuksneša salā, kur varēsim peldēties vai vienkārši 

baudīt tās smilšainos krastus. Piestāsim Ilha do Farol jeb Bākas salā, lai aizietu līdz Faro reģionam tik 

nozīmīgo bāku, pa ceļam skatot nelielās zvejnieku ēkas 

 Olhao – piekrastes pilsēta, kas tās vairākus gadsimtus ilgajā pastāvēšanas vēsture, vienmēr ir bijusi saistīta 

ar zvejniecību un slavenaijiem zivju tirgiem 

 Faro – Algarves reģiona galvaspilsēta kopš 1756.gada. Savulaik romieši te izveidoja ostu, kuru dēvēja par 

Ossonoba. Arābu sirotāji, portugāļu karaļi, pat angļu grāfi to vairākkārt ir nopostījuši. Tomēr tā vienmēr ir 

atguvusi savu spozmi. Mūsdienās Faro vecpilsētā lielākoties saglabājušās 18. un 19.gs ēkas – bīskapa pils, 

Se katedrāle, kura akcentē senpilsētas atmosfēru 

pirmdiena, 

26.09. 

Algarves Atlantijas krasts – 3; Ekskursijas cena 65 EUR, bērnam līdz 12 gadu vecumam 55 EUR 

 no skarbajiem Atlantijas vējiem Eiropas dienvidu krastu pasargā Mončikes kalnu grēda (Serra de 

Monchique), nodrošinot Algarvē patīkamu Vidusjūras klimatu 

 Silves pilsētas startēģisko izveitojumu jau novērtēja senie Romieši, šeit uzbūvējot neieņemamu cietoksni. 

Arābu valdīšanas laikā tā kļuva par piekrastes vienu no svarīgākajām pilsētā. Iespēja apmeklēt  nelielās 

tavernas, kur var  izgaršot gan reģionam raksturīgās uzkodas – vītinātu šķiņķi, sieru un nodegustēt Algarvei 

raksturīgo zemeņu koka augļu (medronho)liķieri 

otrdiena, 

27.09. 

Papildus ekskursija – brauciens ar kuģīti gar Algarves piekrasti un senā amatnieku pilsēta Louele; 

Ekskursijas cena 40 EUR, bērnam līdz 12 gadu vecumam 32 EUR 

 Vilamoura – mūsdienīga kūrortpilsēta ar nekaitāmiem krodziņiem, kas izvietojušies ap nelielo okeāna līci, 

veidojot savdabīgu krodziņu promenādi 

 brauciens ar kuģīti gar Algarves klinšano piekrasti (kuģīša ekskursija notiek tikai piemērotos laika 

apstākļos)  

 pār mauru izcelsmes amatniecības un tirgotāju pilsētu Loule vēl joprojām dominē varenais cietoksnis, kuru 

13.gs pārbūvēja, padarot to par vienu no visgrūtāk iekarojamiem cietokšņiem Algarves piekrastē. Iepazīsim 

pilsētas centrā austrumniecisko, 19.gs neo-klasicisma stilā būvēto, rozā kupoliem segto tirgu un tā 

sortimentu. Arābu mošejas ir pārbūvētas kristiešu baznīcas vajadzībām. Viena no tām ir Sv Klementa 

baznīca un tās zvanu tornis pretstatā mūsdienu arhitektūras pērlei Nossa Senhora da Piedade 

trešdiena, 

28.09. 

Papildus ekskursija – Septiņu klinšu ieleju pārgājiens; Ekskursijas cena 35 EUR, bērnam līdz 12 gadu 

vecumam 30 EUR 

 viena no skaistākajām Portugāles okeāna krasta pārgājiena takām. Vidējas grūtības ~12 km garš pārgājiens 

gar okeāna krastu, kuru tūkstoš gadu garumā veidoja okeāna ūdens, straumes un piekrastes vēji, izgraužot 

grotas, izveidojot nokarenas klinšu pārkares, radot iespaidu, ka tās pēc mirkļa pazudīs okeāna dzelmē. 

Apmeklēsim vienu no skaistākajām grotām Algarvē – Benagil grotu 
 


