ATLANTIJAS OKEĀNA
GLEZNAINĀ AZORU SALA

SAO MIGUEL

2021

Ceļojuma cenā iekļautas ekskursijas!
Svētku vakariņas iekļautas ceļojuma cenā!

Azoru salu arhipelāgs Atlantijas okeānā ir vistālākais Eiropas rietumu punkts. Te, trīs tektonisko plātņu
saskarsmes vietā, vulkāniskā aktivitāte savulaik radījusi okeāna vidū gleznainas salas - 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 pelēkajai, bet zemes spēku un karstos avotus iemanījušies
izmantot tradicionālu ēdienu gatavošanai un ananāsu plantāciju audzēšanai. Sao Miguel – zaļā sala, lielākā
un zaļākā no Azoru salām, te dabā var saskatīt vairāk nekā 200 dažādu zaļās krāsas toņu

18.11. – 22.11.
diena, maršruts

ceturtdiena, 18.11.
Rīga – Ponta Delgada

*** viesnīca Ponta
Delgadā
piektdiena, 19.11.
Ponta Delgada – Sete
Cidades – Bretanha –
Ponta Delgada
*** viesnīca Ponta
Delgadā
sestdiena, 20.11.
Ponta Delgada – Vila
Franca – Furnas – Ponta
Delgada

*** viesnīca Ponta
Delgadā

4 dienas Sao Miguel salā

EUR 975

notikumi, apskates objekti

 03:00 pulcēšanās Rīgas lidostā
 05:00 – 08:30 tiešais lidojums Rīga – Ponta Delgada (FlyMeAway)
 Ponta Delgada – Portugālei piederošo Azoru salu autonomā reģiona galvaspilsēta, kas
izvietojusies salas dienvidu piekrastē. Kaut salu mērogā pilsēta ir metropole, tās centrs ir
izstaigājams kājām – dosimies apskatīt pilsētu un tās ievērojamākās vietas: vēsturisko centru,
senos pilsētas vārtus, Gonçalo Velho Cabral pieminekli, ievērojamākos dievnamus Senhor
Santo Cristo un moderno piekrasti
 Sao Miguel salas rietumu daļa. Ainavisks kalnu ceļš līdz dvīņu ezeriem. Vista do Rei
skatupunkts ar grandiozu ainavu un salas vizītkarte – vulkāniskas izcelsmes Sete Cidades
ezeri, laiks pastaigai gar ezera krastu vai atpūta
 brauciens gar okeāna piekrasti un Bretanha – senais Atlantijas okeāna ciematiņš
 iespēja pusdienot vietējā restorānā (~25 EUR)
 ananāsu audzētava – apmeklēsim siltumnīcu kompleksu, kur iespējams izsekot ananāsa
attīstībai no maza stādiņa līdz sulīgam auglim un krāsainām burciņām veikala plauktos
 Sao Miguel salas austrumu daļa – brauciens gar salas dienvidu krastu cauri Lagoa ciematam
un Caloura skatupunkts
 salas pirmā galvaspilsēta Vila Franca
 vulkānu krāterī veidojusies unikālā Furnas ezera ieleja ar karstajiem avotiem, fumaroliem
un īpašajām dabiskajām karstajām alām, kur tiek gatavots tradicionālais sautējums
 iespēja pusdienot vietējā restorānā, baudot Furnas ielejā gatavoto sautējumu (~30 EUR)
 salas lielākais un skaistākais botāniskais dārzs Terra Nostra. Te kļūst skaidrs, kādēļ Azoru
salas dēvē par vienu no vislabāk glabātajiem noslēpumiem pasaulē – dārza ainavas ir mūžzaļu
koku, paparžu un ziedu stādījumi, nelielas ūdenstilpnes un ērti pastaigu celiņi. Dārza centrā
iespējams peldēties veselīgā silto ūdeņu baseinā (jāņem līdzi peldkostīms un dvielis)
 Sao Miguel salas tējas plantācija un vietējā tējas ražotne

diena, maršruts

otrdiena, 21.11.
Ponte Delgada - Rīga

trešdiena, 22.11.

notikumi, apskates objekti
 Sao Miguel salas centrālā daļa – brauciens salas centrālās daļas kalnos; viena no Azoru
vizītkartēm – krātera ezers Lagoa do Fogo un skats uz salu 900 metru augstumā
 ūdenskritumu kaskāde Fogo vulkāna nogāzē Vista Caldeira Velha – sarkani brūno iežu un
mūžzaļo augu fonā iespējams izbaudīt karstos avotus (nepieciešams peldkostīms, avotu ūdeņu
temperatūra ir mainīga no +23-38 C)
 Ribeira Grande – salas otra lielākā pilsēta, tai raksturīgi no bazalta veidoti nami ar savdabīgiem
logiem un rotājumiem. Nossa Senhora da Estrela – iespaidīga gotiskā katedrāle
 Quinta Pico da Cruz iepazīsimies ar slavenajiem Luzitānijas zirgiem un skatīsim to
priekšnesumu
 18:30 transfērs uz lidostu
 21.00 lidojums Ponta Delgada – Rīga

 05:40 ielidošana Rīgas lidostā

Piemaksa par komfortu un atlaides
piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcās
EUR 170
ceļazīmes cena bērniem līdz 11 g.v. (ieskaitot)
EUR 895
piemaksa par vakariņām viesnīcā* (3 vakari)
EUR 95
*Pakalpojums iespējams, ja to rezervē un apmaksā visas personas, kas dzīvo vienā istabā!
Ceļazīmes cenā ietilpst
lidojums Rīga – Ponta Delgada – Rīga (ekonomiskā klase, FlyMeAway), nododamā bagāža 10 kg un rokas bagāža 5 kg
nakšņošana divvietīgos numuros ar brokastīm *** viesnīcā Ponta Delgadā, komfortabls autobuss ceļojuma laikā
4 minētās ekskursijas - transports, vietējais gids, Impro gids, ieejas maksas maršrutā iekļautajos objektos
vakariņas 18.11.
veselības apdrošināšana
Ceļazīmes cena neietilpst
 pusdienas (~20 EUR); personīgie izdevumi; ieejas maksas objektos, kas nav minēti programmā
 dzeramnauda ~20 EUR
Pieteikšanās ceļojumam
Atteikšanās no ceļojuma
EUR 250
līdz 15.09.
pēc 15.09.
pēc 15.10.
avansa iemaksa
atteikšanās datums
līdz 15.09. EUR 500
EUR 125
EUR 350
visa summa
otrā iemaksa
zaudētā summa
līdz 15.10. atlikusī summa
pilna summa






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

Gadījumā, ja mainās lidojumu grafiks, programmā ir iespējamas nelielas izmaiņas!

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

