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GADSIMTIEM  
 

 

 

  

 04.10. – 14.10 11 dienas EUR 1245 
diena, maršruts      notikumi, apskates objekti 

otrdiena, 04.10. 

Rīga – Lisbon   

  
 

 

 

 

 

 

***viesnīca Lisabonā 

 10:45 pulcēšanās Rīgas lidostā (iepretim airBaltic birojam) 

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

Lisabonas piekrastes ainavu veido Sintras kalni un okeāna piekraste ar greznām villām un 

pilīm, smilšainas pludmales ar populāriem kūrortiem. Reģiona sirds, protams, ir 

galvaspilsēta Lisabona ar mazajiem dzeltenajiem tramvajiņiem, fado krodziņiem un 

moderno arhitektūru. Novads pazīstams ar azeitao sieriem un Setubal de Moscatel vīniem 

 Lisabona – daudzveidīgā Portugāles galvaspilsēta, kurā redzamas dažādu laikmetu liecības. 

Pilsētas apskate ar autobusu un kājām – Belaiņas rajons: Belemas tornis, Sv. Hieronīma 

klosteris, Atklājēju piemineklis (objektu apskate no ārpuses), panorāmas brauciens līdz 

Lisabonas centram – parlaments, Eštrelas bazilika, Eduarda VI dārzs un Liberdades avēnija  

trešdiena, 05.10. 
Lisbon – Sintra –  

Cabo da Roca – 
Santarem – Almeirim   

 

 
 
 
 

***viesnīca Almerimā 

 Sintra – sena Portugāles karaļu atpūtas vieta, aristokrātiskā Quinta da Regaleira (UNESCO), pils 

romantiskais dārzs ar grotām un strūklakām un senais parks ar leģendām un misticismu apvītajām 

iniciācijas akām jeb pazemes torņiem 

 Atlantijas okeāna piekraste un Roka rags – kontinenta galējais rietumu punkts  

Ribatežu (Ribatejo) - lauksaimniecības novads abpus Težu upes krastiem ar auglīgiem 

līdzenumiem meloņu un citu augļu audzēšanai. Vienīgais novads Portugālē, kur tiek piekopta 

vēršu cīņu tradīcija un audzēti skaistie Luzitānijas zirgi. Šī novada vīri tiek uzskatīti par 

bezbailīgākajiem un karstasinīgākajiem visā valstī!  

 Almerimā iespējams nogaršot tradicionālo akmens zupu, kura gatavota pēc senas leģendas 

ceturtdiena, 06.10. 

Almeirim – Fatima – Tomar 

– Coimbra   
 
 

 
 
 

 

 
***viesnīca Kuimbrā  

Eštremadura (Estremadura) novadā atrodami iespaidīgi kultūras pieminekļi, klosteri, pilis un 

cietokšņi, kas apliecina reģiona nozīmību Portugāles vēsturē. Leģendām apvītās celtnes 

redzamas augļu un vīnogulāju dārzu ainavās 

 Fatima – viena no Eiropā ievērojamākām katoļu svētvietām, kuras sakrālais statuss ir 

pamatots ar 1917.gadā redzētu brīnumu – Vissvētākās Jaunavas Marijas parādīšanos trim 

portugāļu bērniem. 1928.gadā te uzbūvēta bazilika un izveidots laukums, kas ir divreiz lielāks 

par Sv.Pētera laukumu Vatikānā 

 Batalja – Portugāles ievērojamākā gotiskā celtne Santa Maria da Vitoria klosteris, 

kas iekļauts UNESCO Pasaules kultūras mantojuma sarakstā 

 Kuimbra – Portugāles vecākās universitātes rezidence un sešu karaļu dzimšanas vieta Mondego 

upes krastos. Papildus - Kuimbras fado studentu ansambļa izpildījumā 

piektdiena, 07.10. 
Coimbra – Porto   

 
 

 

 
 
 

***viesnīca Porto 

Doru un Tras-os-Montes novads ir viens no skaistākajiem reģioniem Portugālē ar mežonīgām 

kalnu grēdām un tām cauri plūstošo Doru upi, šaurām aizām un nebeidzamām vīnogulāju 

terasēm tās krastos. Novads slavens ar augstvērtīgajiem Douro ielejas sarkanajiem galda 

vīniem 

 Kolorītā ostas vecpilsēta Porto – pilsētas apskates ekskursija ar kājām un autobusu, apskatot 

Douru piekrasti, Gustava Eifeļa būvēto tiltu pāri Douru upi, vecpilsētu, eleganto Boavistas 

avēniju un siera cietoksni okeāna piekrastē 

 papildus – brauciens ar kuģīti pa Douro upi (par papildus samaksu) 

 brīvs vakars Porto pilsētas atmosfēras baudīšanai  
 



sestdiena, 08.10. 

Porto – Guimaraes – Braga 

– Barcelos  –Porto 
 
 

 
 

***viesnīca Porto 

Miņu (Minho) novads ir Portugāles zaļākais reģions; te dzīvas senās tradīcijas, kuru saknes 

sniedzas ķeltu, galīciešu un Romas impērsijas laikos. Reģionam pazīstams ar balto 

atspirdzinošo vinho verde, caldo verde (zaļo zupu) un mazajām muižām (quinta)  

 nācijas šūpulis Gimareša, te senatnes elpa veiksmīgi sadzīvo ar mūsdienu arhitektūru 

 Braga – senās švābu karalistes galvaspilsēta ar pastaigu promenādēm un katedrāli; barokāli 

greznā Bom Jesus baznīca ar slavenajām kāpnēm 

 Barseluša – populārākās Portugāles leģendas rašanās vieta, te apskatāma leģendas varonim – 

gailim – veltīta piemiņas zīme 

svētdiena, 09.10. 

Porto – Duoro –  Lamego – 
Viseo   
 

 

 

 

***viesnīca Viseo 

 Portugāles vizītkarte Duoro upes ieleja; Douro jeb Zelta upe vijas cauri dziļām, šaurām aizām 

ar tūkstošiem vīna dārzu terasēm uz vēsturisko pilsētu Porto un okeānu. Ainavu veido 

nebeidzamie vīnogu dārzi un muižas quintas, kurās nodarbojas ar vīnkopību 

 vīnu darītava un degustācija – iespēja iepazīties ar pasaules slaveno Porto stiprināto vīnu 

pagatavošanas tradīcijām, uzglabāšanas principiem un vīna baudīšanas māku   

 Lamego – baznīca ar krāšņām, bagātīgi dekorētajām kāpnēm un aleja pilsētas centrā 

 Viseu – dižgaru pilsēta, kurā pēdas atstājuši ķeltu vadonis Viriats, vestgotu karalis Rudrigs, 

gleznotājs Lielais Vaško un mūziķis Hilario 

pirmdiena, 10.10. 

Viseo – Serra da Estrela 
– Castelo Branco – Setubal    
 

 

 

 

 

 

***viesnīca  

Setubalas apkārtnē  

Beiraiša (Beiras) novads plešas no Spānijas robežas līdz Atlantijas okeāna krastam un ir kā 

pāreja no Portugāles ziemeļu daļas sulīgaji zaļajiem plašumiem uz saules sakarsētajiem 

dienvidiem. Viens no kontrastainākajiem novadiem ar Serra Estrelas kalniem, Aveiro sāls 

māršām un universitātes pilsētu Kuimbru. No šejienes ir nākuši Portugāles iecienītākie Serras 

Estrelas sieri, leitao – piena sivēni un sarkanais galda Dao vīns 

 Serra da Estrela kalni – Portugāles augstākās kalnu grēdas reģions, kurā paveras mežonīgas un 

skaistas dabas ainavas. Kalnu ciemati un vietējo sieru degustācija 

 Castelo Branco – kādreizējā Beira Baixa reģiona centrs, kalnainā Spānijas pierobežas teritorija, 

kas nosēta ar cietokšņiem un aizsargmūriem, kas sargājuši Ibērijas pussalas abu lielvalstu robežu. 

Par vērienu un kādreizējo bagātību liecina Bīskapa pils dārzs – iespaidīgs baroka dārzs ar 

ornamentāliem stādījumiem, skulptūrām un strūklakām 

otrdiena, 11.10. 
Setubal –  

Serra da Arabida –  Cabo 

Sanvinsent –Sagres – 
Albufeira 

 
 

 

 

 

 

***viesnīca pie Albufeiras 

Alentežu (Alentejo) - lielākais no visiem Portugāles novadiem aizņem gandrīz trešo daļu 

Portugāles. Lielākais lauksaimniecības reģions ar labības laukiem, olīvkokiem un bezgalīgām 

korķozolu birzīm, ainavā dabīgi iekļaujas balti krāsoti ciemati, megalīti un cietokšņi, miers, 

klusums un reizēm neciešams karstums dienas vidū, varbūt tādēļ te dzīvo lēnīgākie un 

miermīlīgākie portugāļi. Reģions lepojas ar sarkanajiem galda vīniem un melnās cūkas 

šķiņķiem 

 garš brauciens (350 km) uz Portugāles dienvidu piekrasti Algarvi, brauciens gar okeāna 

piekrasti: Serra da Arrabida kalnu ieskautā Setubala – viena no Portugāles industriālajām 

lielpilsētām, kurā saglabājies vēsturiskais cietoksnis, bet centrā joprojām ir zvejas osta 

 prāmis uz Trojas pussalu ar tai raksturīgajām pirmatnējās dabas ainavām 

 Sines – pusdienu apstāja Alentejo reģionam raksturīgajā mazpilsētiņā  

 Sanvinsenti zemesrags – Eiropas galējais dienvidrietumu punkts un 60 m augsts stāvkrasts 

trešdiena, 12.10. 

Albufeira – Vilamour – 
Albufeira 
 

 

 
***viesnīca pie Albufeiras 

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

no pārējās Portugāles ar tai raksturīgo Vidusjūras klimatu. Attīstīts tūrisma reģions valstī. 

Sanvisnsenti zemesrags, modernie kūrorti Albufeirā, Portimao ar klinšainajiem krastiem, 

smilšu pludmalēm un senajiem ciemiem 

 Algarves piekraste – brauciens ar kuģīti gar piekrasti ar klintīm un grotām, pludmale 

 Kuģīša ekskursija notiek tikai piemērotos laika apstākļos!  

 pēcpusdienā atpūta viesnīcā 

ceturtdiena, 13.10. 
Albufeira – Lisbon  

 
 

***viesnīca Lisabonā 

 brīvs rīts atpūtai 4* viesnīcā, pie baseiniem vai okeāna krastā 

 papildus – iespēja apmeklēt korķa ražotni un korķa mežu  

 pusdienlaikā brauciens uz Lisabonu un iekārtošanās viesnīcā  

 papildus – fado vakara programma – iespēja baudīt vakara programmu tradicionālā  fado 

mūzikas krodziņā (trīs ēdienu maltīte, vīns, dzērieni, fado un folkloras programma)    

piektdiena, 14.10. 
Lisbon – Rīga   

 

 

 Lisabonas vecpilsētas apskate un nedaudz brīvais laiks vecpilsētā  

VAI iespēja doties uz okeonāriju Expo pilsētiņā (www.oceanario.pt/en)  

 ~13:00 transfērs uz lidostu 

 16:10 – 22:30 lidojums Lisabona – Rīga 

 

  



 
Piemaksa par komfortu un atlaides 

Piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās EUR 260 

Ceļazīmes cena bērniem līdz 16 gadiem (ieskaitot) EUR 1145  
 

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 

 10 naktis 3* vai 4* viesnīcās; divvietīgās istabās ar dušu/WC, brokastis 

 IMPRO grupas vadītāja – gida pakalpojumi,  

 veselības apdrošināšana ar Covid riska segumu 

 iesakām noformēt arī  bezmaksas Eiropas veselības apdrošināšanas karti  (EVAK); 

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

Ceļazīmes cenā neietilpst 

 ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos 

 pusdienas, vakariņas personīgie izdevumi 

 dzeramnauda apkalpojošam personālam, šoferim 
 

Iespējamās papildizmaksas (EUR) 

Quinta da Regaleira  15 

Bataljas klosteris  17 

Kuimbras fado  17 

kuģītis Portu (sešu tiltu kruīzs)  12 

Duoro vīna saimniecības apmeklējums 12 

Bīskapa pils dārzs Castello Branco 8,95 

laivas Algarvē un transports 25 

korķa ražotne un mežs  15 

fado Lisabonā ar vakariņām   45 

EXPO okeonārijs  19 

pusdienas, vakariņas  15-25 

      tabulā minētas 2021.gada cenas 
 

Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 300 līdz 05.08. EUR 550 līdz 05.09. visa summa 
ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības Jūsu rezervāciju  
anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 
 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 05.08. pēc 05.08. pēc 05.09. 

zaudētā summa EUR 150 EUR 375 visa summa 

iemaksāto summu līdz 20.septembrim iespējams pāradresēt citai personai,  

kura vēlas doties minētajā ceļojumā 
 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 

 LR pilsoņa pase/ID karte vai nepilsoņa pase, kas ir derīga līdz 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

