
 

 
 
 

2023 

PORTUGĀLE LIELDIENU 
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Tiešais lidojums, bagātīga ekskursiju programma! 

Portugāles romantiskās pilsētas – Sintra, Obiduša, Nazare, Sesimbra un Eriseira, 

sajutīsim varenā Atlantijas okeāna klātbūtni Eiropas tālākajā rietumu punktā, 

skatīsim lielāko alu sistēmu Portugālē – Mira de Aire, mauru un portugāļu karaļu 

atstāto mantojumu, nobaudīsim Portugāles daudzveidīgos ēdienus, slavenos 

vīnus, ieklausoties fado smeldzīgajās melodijās 
 

 01.04. – 08.04. 8 dienas EUR 1095 
    diena, maršruts  notikumi, apskates objekti 

sestdiena, 01.04. 

Rīga – Lisbon   

 

 

 

 

 

***viesnīca Lisabonā  

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

• 12:55 – 15:30 lidojums Rīga – Lisabona (airBaltic lidojums)  

• Lisabona – daudzveidīgā Portugāles galvaspilsēta, kurā redzamas dažādu laikmetu 

liecības 

• Panorāmas brauciens līdz Lisabonas centram – parlaments, Eduarda VI dārzs,  

Eštrelas bazilika un Liberdades avēnija 

• iekārtošanās viesnīcā un atpūta vai pilsētas atmosfēras baudīšana  

svētdiena, 02.04. 

Lisbon – Sintra  –  

Cabo da Roca –  

Cascais – Lisbon 

 

 

***viesnīca Lisabonā 

• Sintra – sena Portugāles karaļu atpūtas vieta, aristokrātiskā Quinta Regaleira 

(UNESCO), pils romantiskais dārzs ar grotām un strūklakām, senais parks ar leģendām 

un misticismu apvītajām iniciācijas akām jeb pazemes torņiem 

• Portugāles vizītkarte – Atlantijas okeāna piekraste un Cabo da Roca /Roka rags – 

kontinenta galējais rietumu punkts 

• brauciens gar okeāna piekrasti un eleganto kūrortpilsētu Cascais 

pirmdiena, 03.04. 

Lisbon – Obidos - Nazare 

 

 

 

*** viesnīca Nazare 

• senlaicīgā Obiduša – romantiska, balta, gleznaina pilsēta, ko senatnīgās atmosfēras un 

noskaņas dēļ mēdz saukt par brīvdabas muzeju. Kopš 13.gs Portugāles karaļi te pavadījuši 

savu medusmēnesi 

• Nazares pilsētiņa okeāna krastā atpazīstama ar Dievmātes statuju klints virsotnē un 

pilsētas krodziņos joprojām var sastapt vietējos interesantos tautastērpos 

• augšpilsētas Sitio apskate 

otrdiena, 04.04. 

Nazare – Fatima – 

Santarem – Almeirim  

   

 

 

 

 

 

***viesnīca Almeirimā 

• 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 

• lielākā alu sistēma Portugālē Mira de Aire ir 11 km gara. 600 metru garumā pazemes 

labirinti ir atvērti ikvienam interesentam  

• Santarema – gotikas un Portugālei raksturīgā apgleznoto flīžu jeb ažuležu galvaspilsēta, 

no kuras parka terasēm paveras lielisks skats uz Težu upes ieleju 

• iespēja nogaršot tradicionālo akmens zupu, kura gatavota pēc senas, leģendās minētas 

receptes 

  



 

 

 

diena, maršruts  notikumi, apskates objekti 
 

trešdiena, 05.04. 

Almeirim – Arrabida – 

Cabo Espichel – Sesimbra 

 

 

 

 

 

 

 

***viesnīca Sesimbrā 

• gleznainais kalnu ceļš Serra da Arrabida nacionālajā parkā. Arrabida tulkojumā no 

arābu valodas nozīmē “lūgšanu vieta,” ne velti šajās piekrastes nogāzēs jau 16.gs 

franciskāņu mūki izveidoja klosteri, kura pieci apaļie torņi ir redzami vēl joprojām 

• Jose Maria de Fonseca – iepazīšanās ar deserta vīniem Moscatel de Setubal un 

iecienītajiem sarkanajiem galda vīniem. Serra da Arrabida kalnu grēda pasargā 

piekrastes ielejas no skarbiem okeāna vējiem, tādēļ te augošajām vīnogu šķirnēm piemīt 

tikai šim reģionam raksturīgās garšas nianses, kuras izgaršosim Setubalas vīnos  

• Sesimbra – šarmants zvejnieku ciematiņš skaistajā Costa Azul piekrastē. Iespēja doties 

braucienā ar ātrgaitas laivām, apskatot piekrastes klinšu ainavas (labos laika apstākļos!) 

• Espišela rags – vēja appūsts zemesrags, kur stāvas klintis krīt tieši okeānā. Skaidrā laikā 

– elpu aizraujošs skats uz Lisabonu 

ceturtdiena, 06.04. 

Lisbon 

 

 

 

 

 

 

***viesnīca Lisabonā 

• Lisabona apskate ar autobusu un kājām – Belaiņas rajons: Belemas tornis, 

Sv.Hieronīma klosteris, Atklājēju piemineklis (objektu apskate no ārpuses) 

• Sv.Žorža cietoksnis (Castelo de Sao Jorge) – savulaik mauru būvētā pils seno ķeltu, 

feniķiešu, grieķu un kartāgiešu pilskalnā, kuru vēlākos gadsimtos Portugāles karaļi 

izmantoja kā savu rezidenci 

• senākais Lisabonas rajons Alfama, neliela ekskursija kājām un brīvais laiks Lisabonas 

vēsturiskajā centrā  

• (papildus) fado vakara programma – iespēja baudīt vakara programmu tradicionālā  

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

piektdiena, 07.04. 

Lisbon – Mafra – 

Eriseira – Lisbon   

 

 

 

 

***viesnīca Lisabonā 

• Mafras pilsēta ar tās ievērojamāko celtni – Maftas pili, kas ar savu iespaidīgi barokālo 

ēku un blakus esošo klosteri dominē pār pilsētas apbūvi. Pili uzsāka būvēt viens no 

visekstravagantākajiem un visvairāk apspriestajiem karaļiem – Žuans V, kurš plānojot 

jauna klostera būvniecību, vēlējās izpirkt savus grēkus 

• Eriseira – savulaik nelielais zvejnieku ciemats līdz pat mūsdienām ir saglabājis savu 

piejūras pilsētas šarmu. Šaurās bruģētās ieliņas, nelielie pilsētas laukumi, neskaitāmas 

āra kafejnīcas arvien vairāk piesaista ceļotāju uzmanību, piedāvājot nesteidzīgi baudīt 

pilsētas atmosfēru un iepazīt jūras velšu piedāvājumu nelielajos krodziņos 

sestdiena, 08.04. 

 

 

• brīva priekšpusdiena Lisabonas vecpilsētā  

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

Lisboa ir otrais lielākāis akvārijs pasaulē un lielākais okeonārijs Eiropā. To atklāja 

1998.gadā, kad Lisabonā notika EXPO izstāde, kurai par godu tika pārbūvēta un sakārtota 

pilsētas krastmala 

• ~13:30 transfērs uz lidostu 

• 16:15 – 22:35 lidojums Lisabona – Rīga (airBaltic lidojums) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Piemaksa par komfortu un atlaides   

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās EUR 210 

 ceļazīmes cena bērniem līdz 11 g. (ieskaitot) EUR 995 

Ceļazīmes cenā ietilpst 

• lidojums Rīga – Lisabona un Lisabona – Rīga (ekonomiskā klase, ēdināšana 

nav iekļauta)  

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

• tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā 

• 7 naktis divvietīgās istabās (ar dušu/WC) 3* viesnīcās ar brokastīm 

• IMPRO grupas vadītāja un gida pakalpojumi 

• ceļojuma apdrošināšana ar Covid riska segumu (ceļojuma atcelšanas risks darbojas  

līdz 75 gadu vecumam); 

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

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

Ceļazīmes cena neietilpst  

• ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos 

• pusdienas, vakariņas, personīgie izdevumi  

• dzeramnauda šoferim un apkalpojošam personālam ~25 - 35 EUR  

Iespējamās papildizmaksas (EUR)                                           

Quinta Regaleira  16 

vīna degustācija Jose Maria de Fonseca 10 

laivas Sesimbrā (2 st.,+ neliela degustācija)  40 

Mira de Aires alas 8 

fado Lisabonā   55 

pusdienas, vakariņas  12-25 

Expo okeonārijs  18 

*Tabulā minētas 2022.gada cenas  

Pieteikšanās ceļojumam  

avanss  otrā iemaksa pilna summa 

EUR 250  līdz 01.02. EUR 350 līdz 01.03. atlikusī summa  

• ja minētas iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības jūsu 

rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 01.02. pēc 01.02. pēc 01.03. 

zaudētā summa EUR 125 EUR 300 visa summa  

• iemaksāto summu līdz 14.03.iespējams pāradresēt citai personai, kura vēlas doties 

minētajā ceļojumā 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti                       

• LR pilsoņa pase 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 

 

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 

 

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

