EIROPAS DIENVIDU KRASTS
2021

NO LISABONAS LĪDZ ANDALŪZIJAI
CAURI ALGARVEI UN GIBRALTĀRAM

28.09. – 06.10.
diena, maršruts
otrdiena, 28.09.
Rīga - Lisbon

***viesnīca Lisabonā
trešdiena, 29.09.
Lisbon - Sintra –
Cabo da Roca –
Lisbon

***viesnīca Lisabonā
ceturtdiena, 30.09.
Lisbon – Setubal –
Serra da Arabida –
Cabo Sanvinsent –
Algarve
***viesnīca Algarvē
piektdiena, 01.10.
Algarve – Tavira –
Monte Gordo – Sevilla

***viesnīca
Seviļā

9 dienas

EUR 995

notikumi, apskates objekti
• 10:45 pulcēšanās Rīgas lidostā (iepretim airBaltic birojam)
• 12:50 – 15:25 lidojums Rīga - Lisabona (airBaltic)
LISABONA UN SINTRA
• 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
• Sintra – sena Portugāles karaļu atpūtas vieta, aristokrātiskā Quinta 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
• atgriešanās Lisabonā. 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)
• 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
pauze Alentejo reģionam raksturīgajā mazpilsētiņā un Vasko de Gamas dzimtajā pilsētā
• Sanvinsenti zemesrags – Eiropas galējais dienvidrietumu punkts un 60 m augsts stāvkrasts
ALGARVE
• Algarve – noslēpusies aiz kalniem un pasargāta no
skarbajiem okeāna vējiem, Algarve atšķiras no pārējās
Portugāles ar tai raksturīgo Vidusjūras klimatu. Portugāļiem
tā ir vasarnīcu un brīvdienu paradīze, atpūtniekiem no visas
Eiropas - viena no siltākajām vietām Eiropā, kur sagaidīt
pirmo pavasara saules siltumu. Algarves piekraste –
brauciens ar kuģīti gar piekrasti ar klintīm un grotām,
pludmale. Kuģīša ekskursija notiek tikai piemērotos laika apstākļos!
• Portugāles un Spānijas robežas škērsošana un brauciens (235 km) līdz Seviļai
• romiešu dibinātā, ilgus gadsimtus arābu kalifāta pārziņā esošā, mūsdienu Andalūzijas sirds Seviļa
• iekārtošanās viesnīcā Seviļā, vakars atpūtai un pastaigām

diena, maršruts
sestdiena, 02.10.
Sevilla – Jerez de la
Frontera

***viesnīca Heresā
svētdiena, 03.10.
Jerez de la Frontera –
Gibraltar – Ronda –
Torremolinos

*** viesnīca
Torremolinosā
pirmdiena, 04.10.
Torremolinos

*** viesnīca
Torremolinosā
otrdiena, 05.10.
Torremolinos

*** viesnīca
Torremolinosā
trešdiena, 06.10.
Torremolinos – Malaga
– Rīga

notikumi, apskates objekti
ANDALŪZIJA & GIBRALTĀRS
• Sevilja – Andalūzijas pērle ar lielāko gotisko katedrāli Eiropā un pilsētas simbolu Hiraldas
torni – augstāko minaretu pagātnes islāma pasaulē. Ejot kājām, ekskursijas laikā apskatīsiet vēl
vienu arābu laika arhitektūras šedevru – bijušo valdnieku pili Alcazar ar krāšņajām zālēm un
mūžam ziedošajiem dārziem. Bijusī tabakas fabrikas ēka, kurā Prospērs Merimē saskatīja
skaudro Karmenas likteni. Pilsētas iedzīvotāju iemīļotā pastaigu un pulcēšanās vieta Spānijas
laukums un Santa Cruz rajons
• Heresa (Jerez de la Frontera) – iepazīšanās ar vīnogu iegūšanas un slavenā Heresas vīna
ražošanas tradīcijām, degustācija!
• Gibraltārs (Lielbritānija) – lai arī Gibraltārs atrodas pie
Spānijas, tikai īsu brīdi šī teritorija piederējusi spāņiem.
1704. gadā tā nonāca britu pārziņā. Militāri nozīmīgais
zemes rags noteicis kontroli pār iebraukšanu Vidusjūrā.
Gibraltārs ir vienīgā vieta Eiropā, kur mīt savvaļas mērkaķi.
Iespēja (par papildus samaksu) apskatīt Gibraltāru ar
vietējiem TAXI, apmeklējot klintī esošos objektus St.Michael alu, kara laika tuneļus, skatu laukumus, kas paver
iespaidīgu skatu uz Gibraltāra pilsētu klints pakājē un tālumā
esošo Spāniju un Āfriku
• Ronda – baltā Andalūzijas pilsētiņa, celta uz divām klintīm ar dziļu aizu starp tām. Šī grūti
pieejamā vieta līdz pat 1485. gadam bija viens no pēdējiem mauru bastioniem. Ronda ir korridas
dzimtene un Spānijas vecākā buļļu cīņu arēnas mājvieta. Rondā kādu laiku dzīvojis arī
Ernests Hemingvejs
• brauciens līdz Torremolinos (115 km)
• diena atpūtai Torremolinos pie Vidsujūras Costa del Sol (Saules krasts) piekrastē VAI
• papildus – dienas izbrauciens uz El Caminito del Rey (www.caminitodelrey.info/en ) EUR 39
(gids, transports, ieejas maksa El Caminito del Rey). El Caminito del Rey ir pastaiga fantastisku
kalnu skatu ielejā, taka ir ~5 km gara, vietām līdz 1m plata takas vītne, kura piestiprināta pie
gandrīz vertikālām El Chorro aizas klints sienām ~ 100 m virs upes. Kalnu pāreja tika radīta no
1901. līdz 1905.gadam, rekonstruēta un atvērta tūristiem 2015.gadā. Gājiens nav fiziski grūts,
bet ir skati uz stāvām klintīm un upes ieleju, un daļa gājiena notiek atklātā saulē
• Obligāti jābūt personu apliecinošam dokumentam, iešanai piemērotiem apaviem (neder
sandales), nelielai mugursomai un dzeramajam ūdenim. Ekskursija notiek tikai
piemērotos laika apstākļos! Ekskursiju garantējam, ja piesakiet un apmaksājiet to līdz
27.08.2021
• atpūta viesnīcā, pie baseiniem vai Vidsujūras piekrastes pludmalē VAI
• papildus – pilnas dienas ekskursija uz Granadu, Alhambru un Generalife dārziem EUR 75
(transports, Impro gids latviešu valodā, ieejas maksas Alhambrā un Generalife dārzos (ar vietējo
gidu krievu valodā), katedrālē un Capilla Real)
Alhambra – izcilākais arābu laiku piemineklis Spānijā – pils, cietoksnis un dārzi
Generalife dārzu apskate – Nasridu valdnieki te patvērās no galma intrigām un baudīja mieru,
tādēļ tie tika dēvēti par Augstās paradīzes dārziem (ar Alhambras vietējo gidu)
Granada – uz trīs pakalniem celtā pilsēta, bija pēdējo mauru sultānu karaļvalsts. Tās
austrumnieciskais šarms te vēl aizvien jūtams. Granadas vecpilsētas apskate
• Karaliskā Capilla Real, Granadas katedrāle, arābu laika ēkas un pagalmi, šaurās viduslaiku
ieliņas
• Ekskursiju garantējam, ja piesakiet un apmaksājiet to līdz 27.08.2021
• brīvs rīts atpūtai
• transfērs uz lidostu
• 17:00 – 22:20 lidojums Malaga – Rīga

Piemaksa par komfortu un atlaides
piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās
ceļazīmes cena bērniem līdz 11 g.v. (ieskaitot)

EUR 280
EUR 940

•
•
•
•
•
•
•

Ceļazīmes cenā ietilpst
lidojums Rīga – Lisabona un Malaga – Rīga (ekonomiskā klase)
lidostu nodokļi, bagāžas pārvadāšana (rokas 8 kg, nododamā bagāža 20 kg)
komfortabls autobuss ceļojuma laikā
nakšņošana divvietīgās istabās ***viesnīcās ar brokastīm
visas minētās ekskursijas atbilstoši maršruta aprakstam
veselības apdrošināšana
IMPRO grupas vadītāja un gida pakalpojumi

•
•
•
•

Ceļazīmes cena neietilpst
ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos
ekskursijas (04.10. un 05.10.), kas minētas kā papildus
pusdienas, vakariņas
dzeramnauda (~25-30 EUR)
Iespējamās papildizmaksas (EUR), tabulā minētas 2020.gada cenas
Portugāle

Quinta da Regaleira
fado Lisabonā
laivas Algarvē
Gibraltārs
ekskursijas TAXI
dienas programma Caminito del Rey

14
~37
22
~ 40
39

Sevilja

Alkazars
katedrāle
Heresa
degustācija
Ronda
buļļu arēna
dienas ekskursija uz Granadu, Alhambru un Generalife

11,5
10,5
7
8
75

Pieteikšanās ceļojumam
avanss
otrā iemaksa
pilna summa
EUR 250 līdz 27.07.
EUR 350
līdz 27.08.
atlikusī summa
• ja minētas iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības jūsu
rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot
Atteikšanās no ceļojuma
atteikšanās datums
līdz 27.07.
zaudētā summa
EUR 125

pēc 27.07.
EUR 315

pēc 27.08.
visa 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!

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

