
 

 
 
 

2022  

ATLANTIJAS OKEĀNA GLEZNAINĀS 

AZORU SALAS 

   

Četru salu apskate, cenā iekļautas ieejas maksas objektos! 

Azoru salu arhipelāgs Atlantijas okeānā ir vistālākais Eiropas rietumu punkts. Te, trīs tektonisko plātņu 

sadures vietā, vulkāniskā aktivitāte savulaik radījusi gleznainas salas okeāna vidū - vienu no jaunākajiem 

veidojumiem uz zemes. Vulkānu darbība ir pierimusi, atstājot iespaidīgas krāteru ainavas, karstos avotus, alas 

un geizerus. Raksturojot atšķirības salu ainavās, vietējie iedzīvotāji katrai salai piešķīruši savu krāsas 

apzīmējumu no dzeltenās un zaļās līdz melni pelēkai, bet zemes spēku un karstos avotus iemanījušies izmantot 

tradicionālu ēdienu gatavošanai un ananāsu audzēšanai 

 27.04. – 06.05. 10 dienas EUR 1995 
diena, maršruts       notikumi, apskates objekti 

trešdiena, 27.04. 
Rīga – Cīrihe – Lisabon – 
Terceira 

 

***viesnīca Angrā 

 10:00 pulcēšanās Rīgas lidostā (iepretim airBaltic birojam) 

 12:00 – 13:30 lidojums Rīga – Cīrihe un 18:05 – 19:55 Cīrihe – Lisabona (TAP air Portugal 

lidojums) 

 21:55 – 23:25 lidojums Lisabona – Terceira (TAP air Portugal lidojums) 

 un transfērs uz viesnīcu 

ceturtdiena, 28.04. 
Terceira 

 

 

 

 

 

 

 

 

***viesnīca Angrā 

Terseira – violetā sala, viena no krāšņākajām un attīstītākajām salām, kas lepojas ar 

iespaidīgām ainavām un visvairāk saglabātajiem senajiem lauru koku mežiem arhipelāgā  

 Monte Brazil – aizsardzības bastions uz sena vulkāna pussalas, ko apskalo divi Atlantijas okeāna 

līči un skaists skats uz salas galvaspilsētu Angru no Pico das Cruzinhas skatu laukuma 

 brauciens gar senu ostu Praia da Vitoria – kaut Azoru salas vienmēr bijušas tālu prom no Eiropas 

karstajiem notikumiem, ostas bija nozīmīgs jūras ceļu krustpunkts, kur tikušās kravas ar 

garšvielām no austrumiem un derīgiem izrakteņiem, zeltu un sudrabu – no Amerikas 

 Serra do Cume kalnu ceļš un pusdienas vietējā restorānā  

 vulkāniskās lavas veidotās Algar do Carvao alas 

 brauciens gar vēsturiskajiem ciematiem Altares un Raminho Serreta 

 dabiskie peldbaseini melnu, vulkānisku klinšu ieskāvumā (tikai apskate) 

piektdiena, 29.04. 
Terceira – Faial 

 
 

 

 

 

***viesnīca Hortā 

 rīta lidojums Terceira – Horta 

Faiala – zilā sala, dēvēta arī par skaisto dārzu salu, kas savu nosaukumu ieguvusi, pateicoties 

hortenziju audzēm gar ceļa malām 

 Horta – neliela ostas pilsētiņā jau izsenis noenkurojušās tirgotāju karavelas gan dodoties uz, gan 

atgriežoties no aizjūras zemēm, vietējos krodziņos nosvinot veiksmīgos darījumus. Arī mūsdienās 

krodziņā kuģotāji iegriežas gan pirms, gan pēc plānotā ceļojuma. 

 senās Conselheiro Medeiros un Walter Bensaude ieliņas un romantiskā promenāde 

 Scrimshaw museum apskatāmi  unikāli grebumi no vaļu zobiem un kauliem 

sestdiena, 30.04. 

Faial – Pico – Faial 
 

 
 

 
 

 

***viesnīca Hortā 

 brauciens ar kuģīti uz Piku salu (30 min) 

Piku – melnā sala, kuras centrā slejas iespaidīga bazalta piramīda – Portugāles augstākā 

virsotne Ponta do Pico (2350 m v.j.l.) un tai apkārt vīnogu terases melnās lavas akmeņos 

(UNESCO), krāsu kontrasti, kas rada neazmirstamās Piku ainavas  

 salas galvaspilsēta Madalena, kuru no divām pusēm sargā Em Pe un Deitado klintis 

 brauciens cauri melnajiem lavas akmeņu vīnogulāju laukiem un vīna muzejs 

 vaļu muzejs 

 Cais do Pico kalnu ceļš un vecā vaļu pārstrādes fabrika  

 atgriešanās Faialas salā (30 min) un vakars Faialas galvaspilsētā Hortā 



 
 

diena, maršruts       notikumi, apskates objekti 

svētdiena, 01.05. 
Faial 

 

 

 
 

 

 
***viesnīca Hortā 

 Flamengos ielejas kalnu ceļš un Botāniskā dārza apmeklējums 

 Kaldeira (Caldeira) vulkāna krāteris, salas augstākā virsotne Cabeco Gordo (1043 m v.j.l.) 

ar unikālu skatu uz blakus esošo Pico salas vulkāna kalnu.  

 pastaiga ap Caldeira vulkāna krāteri (ieteicami ērti slēgti apavi!) vietējā siera ražotne 

 Capelinhos vulkāns salas tālākajā Rietumu punktā, kur 1957. – 1958. gadā notika Azoru 

salās lielākais un nesenākais vulkāna izvirdumus. Pastaiga gar vulkānu 

 moderns vulkanoloģijas centru, kas ierīkots, vecajā bākas ēkā, ko pārklāj bieza pelnu kārta, 

kas tika aprakta vulkāna izvirduma laikā 

pirmdiena, 02.05. 

Faial – Sao Miguel  

 
 

 

***viesnīca 
Pontadelgadā 

 pēc izvēles un papildus samaksu – iespēja vērot vaļus, dodoties braucienā ar īpašu 

motorlaivu okeāna viļņos (var laimēties redzēt lielo zilo vali medību laukos) vai brīvais laiks 

(Ekskursijas cena 60 EUR. Dalība ekskursijā garantēta, ja to piesaka un apmaksā līdz 

08.03.2022)   

 pēcpusdienas lidojums Horta – Ponta Delgada 

 iekārtošanās viesnīcā Sao Miguel galvaspilsētā Pontadelgadā 

otrdiena, 03.05. 

Sao Miguel 

 
 

 

 
***viesnīca 

Pontadelgadā 

Sao Miguel – zaļā sala, lielākā un zaļākā no Azoru salām, te dabā var saskatīt vairāk nekā 

200 dažādu zaļās krāsas toņu 

 ainavisks kalnu ceļš uz dvīņu ezeriem, Vista do Rei skatupunkts ar grandiozu ainavu un salas 

vizītkarte – vulkāniskas izcelsmes Sete Cidades ezeri 

 senie ciematiņi Mosteiros un Bretanha salas ziemeļos 

 vienreizējā ainava pie krātera ezera Lagoa do Fogo 900 metru augstumā  

 ananāsu audzētava, vakars Sao Miguel galvaspilsētā Pontadelgadā 

trešdiena, 04.05. 

Sao Miguel 
 

 

 
 

 

 

***viesnīca 
Pontadelgadā 

 Sao Miguel salas austrumdaļa – ceļš gar salas ziemeļu krastu caur Santa Iria ciematiņam 

 tējas plantācija un vietējā tējas ražotne 

 Pico do Ferro skatu laukums, no kura paveras skats uz Furnas ezera ieleju ar tās 

karstajiem avotiem, fumaroliem un īpašajām dabiskajām karstajām alām, kur tiek gatavots 

tradicionālais sakņu un gaļas sautējums 

 iespējams nobaudīt pusdienas vietējā restorānā un Furnas ielejā gatavoto sautējumu 

 salas lielākais un skaistākais botāniskais dārzs Terra Nostra, kurš priecē ne tikai ar krāšņo 

augu valsti, bet arī ar vairākiem karstiem avotiem. Iespēja peldēties dabiskajā silto ūdeņu 

baseinā  

 pirmā salas galvaspilsēta Vila Franca 

ceturtdiena, 05.05. 
Sao Miguel 

 

 

***viesnīca 
Pontadelgadā 

 Sao Miguel salas centrālā daļa – salas pirmais ciematiņš Povoacao,  

krāšņais ainavu ceļš uz salas tālāko austrumu punktu Nordeste 

 dosimies ~ 40 minūšu vieglā pastaigā Ribeira dos Caldeiroes parkā, vērojot nelielos 

ūdenskritumus un senās salas dzirnavas 

piektdiena, 06.05. 

 
 

Pontadelgada - 

Lisabona – Rīga 

 transfērs uz lidostu 

 10:45 – 14:00 lidojums Pontadelgada – Lisabona 

 16:10 – 22:30 lidojums Lisabona – Rīga 



 
  

Piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcās – EUR 350 

Ceļojuma cena bērnam līdz 11 gadu vecumam (ieskaitot) – 1945 EUR 

 Ceļazīmes cenā ietilpst 

 lidojums Rīga – Cīrihe – Lisabona – Terceira un Ponta Delgada – Lisabona – Rīga 

(ekonomiskā klase), lidostu nodokļi, bagāža 20+8kg (ēdināšana nav iekļauta); 

 iekšējie lidojumi, prāmis Faial – Pico – Faial; tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā; 

 9 naktis divvietīgos numuros ***viesnīcās (duša/WC)  ar brokastīm; 

 IMPRO grupas vadītāja un vietējā gida pakalpojumi, veselības apdrošināšana ar Covid  

riska segumu 

Ceļazīmes cena neietilpst 

 brauciens ar motorlaivu no Faialas vaļu vērošanai Atlantijas okeānā (60 EUR) 

 dzeramnauda apkalpojošajam personālam (~50 EUR), personīgie izdevumi 

Pieteikšanās ceļojumam      Atteikšanās no ceļojuma 

avansa iemaksa EUR 300  atteikšanās datums līdz 25.02. pēc 25.02. pēc 25.03. 

otrā iemaksa līdz 25.02.  EUR 550  zaudētā summa EUR 150 EUR 500 visa summa 

pilna summa līdz 25.03. atlikusī summa      

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

 iemaksāto summu līdz 05.04. iespējams pāradresēt citai personai, kura vēlas doties minētajā ceļojumā  

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti                 

 LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2002.gada 1.jūlija vai Latvijas pilsoņa ID karte, kas ir derīga līdz ceļojuma 

beigām 

 LR nepilsoņu 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 

 

                           

 

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 

 


