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Lisabonas reģiona pievilcību veido mirdzošām flīzēm klātās māju fasādes, kontrastiem bagātā okeāna 

piekraste, apburošā Sintra, šarmantā Obiduša un Portugāles galvaspilsēta 

Lisabona – spilgta un valdzinoša savās fado melodijās. 

Tiešais lidojums, visas naktis vienā viesnīcā 
 
 

 22.06. – 25.06. 4 dienas EUR 625 
 

  diena, maršruts  notikumi, apskates objekti 

otrdiena, 22.06. 

Rīga – Lisbon   

 

 

 

 

***viesnīca Lisabonā 

• 10:50 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  

trešdiena, 23.06. 

Lisbon – Sintra  –  

Cabo da Roca –  

Cascais – Lisbon 

 

 

 

 

 

***viesnīca Lisabonā 

• gleznainais kalnu ceļš Serra da Arrabida nacionālajā parkā 

• Jose Maria de Fonseca – Setubalas kalnu ielejas ir kā radītas vīnogulāju audzēšanai un 

izsmalcinātu deserta vīnu ražošanai. Iepazīsimies ar iecienītajiem vīniem Moscatel de 

Setubal 

• Sesimbras kūrortpilsētas relaksētā atmosfēra Costa Azul piekrastē. Iespēja doties 

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

• Espišela rags – iespaidīgā, gandrīz vertikālā klinšu siena šķiet kā iznirusi no Atlantijas 

okeāna dzīlēm. Skaidrā laikā – elpu aizraujošs skats uz Lisabonu 

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

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

ceturtdiena, 24.06. 

 Lisbon – Arrabida – 

Sesimbra – Cabo Espichel 

–  Lisbon    

 

 

 

 

***viesnīca Lisabonā 

• 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 

• romantiskā Obiduša – maza, balta, gleznaina pilsēta, ko mēdz saukt par īstenu brīvdabas 

muzeju. Jau kopš 13. gs. Portugāles karaļi šeit pavadījuši medusmēnesi  

• iespēja nobaudīt tradicionālo akmens zupu, kura gatavota pēc senas leģendas 

piektdiena, 25.06. 

Lisbon - Rīga 

 

 

• 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 EUR 160 

Ceļazīmes cena bērniem līdz 11 gadiem (ieskaitot) EUR 595  
 

 

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* viesnīcā, brokastis 

• IMPRO grupas vadītāja – gida pakalpojumi 

• veselības apdrošināšana 

iesakām noformēt un ņemt līdzi arī bezmaksas Eiropas veselības 

apdrošināšanas karti (EVAK), ar kuru medicīnas pakalpojumus  

bieži iespējams saņemt ātrāk un vienkāršāk! Uzziņai: 

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 12+1,5 

Vīna degustācija Jose Maria de Fonseca 6 

Sesimbras ātrgaitas laivas 35 

Lisabonas fado 37 

Pusdienas,vakariņas 12-25 

tabulā minētas 2020.gada cenas 
 

Pieteikšanās ceļojumam 
 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 250 līdz 21.04. EUR 300 līdz 21.05. visa summa 

ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības Jūsu rezervāciju anulēt,  

iepriekš par to nebrīdinot 
 

 

Atteikšanās no ceļojuma 
 

atteikšanās datums līdz 21.04. pēc 21.04. pēc 21.05. 

zaudētā summa EUR 125 EUR 300 visa summa 

iemaksāto summu līdz 7.jūnijam iespējams pāradresēt citai personai,  

kura vēlas doties minētajā ceļojumā 
 

 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 
 

• 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 

 

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

