PORTUGĀLE
GAR GLEZNAINO OKEĀNA KRASTU
2021

10.09. – 17.09.
diena, maršruts

piektdiena, 10.09.
Rīga – Lisbon

***viesnīca Lisabonā
sestdiena, 11.09.
Lisbon – Sintra –
Cabo da Roca –
Cascais – Lisbon

***viesnīca Lisabonā
svētdiena, 12.09.
Lisbon – Obidos - Nazare

***viesnīca Nazarē
pirmdiena, 13.09.
Nazare – Fatima –
Batalha – Aveiro

***viesnīca Aveiro
otrdiena, 14.09.
Aveiro – Costa Nova –
Porto

***viesnīca Porto

8 dienas

EUR 875

notikumi, apskates objekti

 10:45 pulcēšanās Rīgas lidostā (iepretim airBaltic birojam)
 12:50 – 15:25 lidojums Rīga – Lisabona (airBaltic)
 Lisabona – daudzveidīgā Portugāles galvaspilsēta, kur redzamas dažādu laikmetu liecības.
Panorāmas brauciens līdz Lisabonas centram – parlaments, Eštrelas bazilika, Eduarda VI
dārzs un Liberdades avēnija
 iekārtošanās viesnīca un atpūta
 Sintra – sena Portugāles karaļu atpūtas vieta, kas veidota kā karaļa – mākslinieka Ferdinanda
II sapņu pils un romantiskais 200 ha plašais dārzs. 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 Cabo da Roca – Eiropas galējais rietumu punkts, kur skatam
paveras civilizācijas neskartas, mazliet skarbas piekrastes ainavas
 brauciens gar okeāna piekrasti un elegantā kūrortpilsēta Cascais un okeāna viļņu spēks pie
Boca da Inferna jeb Elles mutes
 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
 Kaut Portugālē Atlantijas okeāna tuvums jūtams it visur, okeāna straumju dēļ ieteicams
peldēties īpaši norādītās vietās. Sao Martinho do Porto zeltīto smilšu pludmale ir kā radīta
peldei
 Nazares pilsētiņa okeāna krastā atpazīstama ar Dievmātes skulptūru klints virsotnē.
Augšpilsētas Sitio apskate, kuras ielās un krodziņos var sastapt vietējos iedzīvotājus
interesantos tautastērpos
 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
 Aveiro – unikāla Portugāles Venēcija, kas pazīstama ar lagūnu un tās daudzajiem kanāliem.
Iespēja izbraukt ar laivām pa pilsētas kanāliem
 Košta Nova (Costa Nova) – neliels zvejnieku ciematiņš Atlantijas okeāna krastā, kur ceļotāju
uzmanību piesaista ar košu svītrojumu apglezotās pludmales māju fasādes. Neliela atpūta
pie okeāna, iespēja nopeldēties
 kolorītā ostas vecpilsēta Porto – pilsētas apskates ekskursija ar kājām un autobusu,
apskatot Douro upes piekrasti, Gustava Eifeļa būvēto tiltu pār upi
 iespēja izbraukt sešu tiltu braucienā ar kuģīti pa Douro upi
 vakarā brīvais laiks Porto centrā pilsētas atmosfēras baudīšanai

diena, maršruts

trešdiena, 15.09.
Porto – Coimbra –
Figueira da Foz
***viesnīca Figueira da
Foz
ceturtdiena, 16.09.
Figueira da Foz – Mafra
– Eriseira – Lisbon

***viesnīca Lisabonā
piektdiena, 17.09.
Lisbon – Rīga

notikumi, apskates objekti

 Kuimbra – Portugāles vecākās universitātes rezidence un sešu karaļu dzimšanas vieta.
Viduslaiku galvaspilsēta, kas tiek dēvēta un portugāļu patriotisma šūpuli
 Ibērijas pussalas rietumu piekrastes ģeogrāfiskais viduspunkts, Mondego upes ieteka
Atlantijas okeānā. Pēcpusdienas atpūta kūrortpilsētā Figueira da Foz un tās smilšu pludmalē
Serra da Boa Viagem kalnu pakājē
 Mafras pilsēta ar tās ievērojamāko celtni – Mafras pili, kas ar savu iespaidīgi barokālo ēku
un līdzās esošo klosteri dominē pār pilsētas apbūvi. Eriseira – savulaik nelielais zvejnieku
ciemats līdz pat mūsdienām ir saglabājis savu šarmu. Šaurās, bruģētās ieliņas, nelielie pilsētas
laukumi, neskaitāmas āra kafejnīcas piesaista ceļotāju uzmanību, piedāvājot nesteidzīgi
baudīt pilsētas atmosfēru
 brauciens līdz Lisabonai. Iespēja baudīt vakara programmu tradicionālā fado mūzikas
krodziņā (trīs ēdienu maltīte, vīns, dzērieni, fado un folkloras programma)
 Lisabonas vecpilsētas apskate un brīvais laiks
 Belaiņas rajons – Belemas tornis Težu upes krastmalā, Jauno zemju atklājēju piemineklis,
manuelisma stila Sv.Hieronīma klostera komplekss
 Alfama – Lisabonas dienvidnieciskais rajons ar neskaitāmām šaurām ieliņām un pagalmiem
 ~13:00 brauciens uz Lisabonas lidostu; 16:10 – 22:30 lidojums Lisabona – Rīga

Piemaksa par komfortu un atlaides
Piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās
Ceļazīmes cena bērniem līdz 11 gadiem (ieskaitot)

EUR 285
EUR 845

Ceļazīmes cenā ietilpst
 lidojums Rīga – Lisabona – Rīga (ekonomiskā klase)
 lidostu nodokļi, nododamā bagāža 20 kg, rokas bagāža 8 kg
 komfortabls autobuss ceļojuma laikā
 nakšņošana divvietīgās istabās 3* viesnīcās, brokastis
 IMPRO grupas vadītāja – gida pakalpojumi, veselības apdrošināšana
Ceļazīmes cenā neietilpst
 ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos
 pusdienas, vakariņas personīgie izdevumi
 dzeramnauda apkalpojošam personālam, šoferim
Iespējamās papildizmaksas (EUR)
Quinta Regaleira
Aveiro laivas
Batalja
tabulā minētas 2020.gada cenas

14
10
15

Sešu tiltu kuģītis Porto
Lisabonas fado
Mafras pils

12
36
7

Pieteikšanās ceļojumam
avanss
otrā iemaksa
pilna summa
EUR 250 Līdz 09.07.
EUR 350 Līdz 09.08.
visa summa
ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības Jūsu rezervāciju
anulēt, iepriekš par to nebrīdinot
Atteikšanās no ceļojuma
atteikšanās datums
līdz 09.07. pēc 03.09.
pēc 09.08.
zaudētā summa
EUR 125
EUR 300
visa summa
iemaksāto summu līdz 23.augustam iespējams pāradresēt citai personai,
kura vēlas doties minētajā ceļojumā
Ceļojumam nepieciešamie dokumenti
 LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2007.gada 19.novembra 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 17.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
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

