
 
                              

  LISABONA UN ATPŪTA 

PIE ATLANTIJAS OKEĀNA                
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 13.08. – 20.08.   8 dienas        EUR 795  
 

 

Lisabonas reģiona pievilcību veido mirdzošām flīzēm klātās māju fasādes, Fatimas svētvieta, 

kontrastiem bagātā okeāna piekraste, apburošā Sintra, gotikas triumfs Bataljā, šarmantā 

Obiduša un Portugāles galvaspilsēta Lisabona – spilgta un valdzinoša savās fado melodijās 
 

Tiešais lidojums, nakšņošana 4* viesnīcā Lisabonā un  

atpūta 4* viesnīcā Atlantijas okeāna krastā 
 

 

piektdiena, 13.08.  

Rīga – Lisbon    

****viesnīca Lisabonā 

(3 naktis) 

 10:45 pulcēšanās Rīgas lidostā (iepretim airBaltic birojam) 

 12:50 – 15:25 lidojums Rīga – Lisabona   

 transfērs uz viesnīcu**** 

    

sestdiena, 14.08., 

svētdiena, 15.08. 

Lisabona    

 

 

****viesnīca Lisabonā   

 ekskursiju programma vai individuāla pilsētas apskate 
Impro piedāvā 4 ekskursiju programmu PORTUGĀLES KLASIKA (170 EUR, gids 

latviešu valodā, transports, ieejas maksas) un vairākas atsevišķas dienas ekskursijas. 

Ekskursiju apraksti pielikumā 

Lūdzam pieteikties dalībai ekskursijās līdz 09.07.2021. Uz vietas pieteikšanās ekskursijās 

– pēc pieprasījuma (bez garantijas par vietu esamību)  

pirmdiena, 16.08. 

Lisbon –  

Figueira da Foz      

 

 

****viesnīca 

Figueira da Foz 

(4 naktis) 

 brokastis, izrakstīšanās no viesnīcas 

 brauciens no Lisabonas uz Atlantijas okeāna piekrasti Figueira da Foz un īsa 

romantiskās Obidušas apskate – maza, balta, gleznaina pilsēta, ko mēdz saukt par īstenu 

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

Pilsētiņas iedzīvotāji specializējušies kāda garda dzēriena pagatavošanā 

 reģistrēšanās viesnīcā FIGUEIRA DA FOZ **** 

 atpūta viesnīcā vai okeāna krastā skaistajā Claridade pludmalē Serra da Boa Viagem 

kalnu pakājē    

otrdiena, 17.08.- 

ceturtdiena, 19.08. 

****viesnīca 

Figueira da Foz 

 atpūta viesnīcā vai okeāna krastā   

 katru dienu tiek piedāvāta ekskursija ar gidu latvieši valodā; ekskursiju apraksti 

pielikumā 

piektdiena, 20.08. 

Lisbon – Rīga     

 

 brokastis, rīts atpūtai un izrakstīšanās no viesnīcas 

 ~11:00 brauciens uz Lisabonas lidostu (200 km)  

 16:10 – 22:30 lidojums Lisabona – Rīga  
 

 

 

 

 

 

2021 



PIEMAKSA PAR KOMFORTU UN ATLAIDES 

Pakalpojums  8 dienas / 7 naktis 

vienai personai divvietīgā istabā (7 naktis)                              EUR 795 

bērnam līdz 11 gadu vecumam (ieskaitot)  EUR 745 

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu (7 naktis)  EUR 295 

piemaksa par Sea View istabu Figueira da Foz viesnīcā  EUR 37 personai divvietīgā istabā* 

EUR 65 personai vienvietīgā istabā  

piemaksa par vakariņām Figueira da Foz viesnīcā    EUR 68* 

*pakalpojums ir pieejams, ja to piesaka un apmaksā visas personas, kas dzīvo vienā istabā!  

CEĻOJUMA CENĀ ietilpst:  

 lidojumi Rīga – Lisabona – Rīga, lidostu nodokļi, bagāžas pārvadāšana (rokas 8 kg, nododamā bagāža 20 kg) 

 transfēri no lidostas uz viesnīcu un atpakaļ 

 4* viesnīca Lisabonā ar brokastīm (3 naktis)  

 4* viesnīca Figueira da Foz ar brokastīm (4 naktis) 

 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 

CEĻOJUMA CENĀ neietilpst: 

 ekskursiju programma, personīgie izdevumi, dzeramnauda apkalpojošam personālam 

CEĻOJUMAM NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI:  

 LR pilsoņa pase vai Latvijas pilsoņa ID karte – 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! 

PIETEIKŠANĀS CEĻOJUMAM:  

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 250 līdz 09.06.  EUR 325 līdz 09.07. atlikusī summa 

Ja minētas iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot. 

ATTEIKŠANĀS NO CEĻOJUMA:  

atteikšanās datums līdz 09.06. Pēc 09.06. pēc 09.07. 

zaudētā summa EUR 125 EUR 300 visa summa 

Iemaksāto summu līdz 26.07. var pāradresēt citai personai, kura vēlas doties minētajā ceļojumā.  

PIETEIKŠANĀS EKSKURSIJĀM: 

Lai ekskursijās vieta būtu garantēta, iesakām tās rezervēt iepriekš, apmaksājot ne vēlāk kā līdz 09.07.2021.!  

Ekskursiju norise atkarīga no interesentu skaita (nepieciešami vismaz 15 dalībnieki)!  

Ja kāds objekts dabas apstākļu vai citu neparedzamu apstākļu gadījumā nav pieejams apskatei, tas tiks aizvietots ar 

līdzvērtīgu, vai atgriezta samaksa konkrētā apskates objekta ieejas biļešu vērtībā 

Atsakoties no ekskursijas līdz 14 dienas pirms ceļojuma, jūs zaudējiet 10 EUR, mazāk kā 14 dienas pirms – visu summu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

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 
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Ekskursiju programma un cenas vienai personai! 

LISABONA UN  

ATPŪTA PIE ATLANTIJAS OKEĀNA   
Iespējams iegādāties 4 ekskursiju programmu PORTUGĀLES KLASIKA (170 EUR, 120 EUR bērniem  

līdz 11 g.v.) un atsevišķas ekskursijas. Visas ekskursijas vada Impro gids latviešu valodā 
diena, maršruts notikumi, apskates objekti 

sestdiena, 14.08. 

Lisbon  
PORTUGĀLES KLASIKA – 1. LISABONAS APSKATE (~7,5 stundas, transports, gids)  

 Lisabona apskate ar autobusu un kājām. Kādreizējās jūras lielvalsts galvaspilsētā redzamas 

dažādu laikmetu liecības, apmeklēsim Belaiņas rajonu: Belemas torni, Sv. Hieronīma klosteri, 

Atklājēju pieminekli (objektu apskate no ārpuses), dosimies panorāmas braucienā līdz Lisabonas 

centram – parlaments, Eštrelas bazilika, Eduarda VI dārzs un Liberdades avēnija un izstaigāsim 

Lisabonas vecpilsētu. Neliels brīvais laiks vecpilsētā  
 

Atsevišķas ekskursijas cena – 30 EUR personai (20 EUR bērnam līdz 11 g.v.)  

svētdiena, 15.08. 

Lisbon – Cabo de 

Roca – Sintra – 

Cascais – Lisbon    

 

PORTUGĀLES KLASIKA – 2. ROKA RAGS, KARALISKĀ SINTRA UN CASCAIS 

(~8 stundas, gids, transports, ieejas maksa Quinta Regaleira)     

 Atlantijas okeāna piekraste un Cabo da Roca – Eiropas galējais rietumu punkts, kur skatam paveras 

civilizācijas neskartas, mazliet skarbas piekrastes ainavas 

 Sintra – sena Portugāles karaļu atpūtas vieta, 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, kas savienoti ar parka teritorijā esošām alām un izmantoti 

senās ceremonijās. Brīvais laiks Sintrā  

 brauciens gar okeāna piekrasti un elegantā kūrortpilsēta Cascais un okeāna viļņu spēks pie Boca da 

Inferna jeb Elles mutes  
 

 Atsevišķas ekskursijas cena – 50 EUR personai (30 EUR bērnam līdz 11 g.v.) 

Vakarā fado vakars – fado un folkloras programma autentiskā portugāļu mūzikas krodziņā, 

bagātīgas vakariņas, vīns, tēja, kafija. Cena 40 EUR (28 bērnam līdz 11 g.v.). Samaksa uz vietas     

pirmdiena, 16.08. 

Lisbon – 

Figueira da Foz 

 brauciens no Lisabonas uz Atlantijas okeāna piekrasti Figueira da Foz ar nelielu ekskursiju  

romantiskajā Obidušā (~2 stundas)  

  otrdiena, 17.08. 

Figueira da Foz – 

Batalha – Fatima – 

Tomar –  

Figueira da Foz  

PORTUGĀLES KLASIKA – 3. SVĒTVIETA FATIMA, BATALJAS KLOSTERIS UN 

TOMĀRAS TEMPLIEŠU CIETOKSNIS (9-10 stundas, gids, transports, ieejas maksa 

Bataljā un Tomarā)     

 Batalja – Portugāles ievērojamākā gotiskā celtne Santa Maria da Vitoria klosteris, 

kas iekļauts UNESCO Pasaules kultūras mantojuma sarakstā  

 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 

 gleznainā mazpilsēta Tomāra, pār kuru slejas mītiem un leģendām apvītais templiešu bruņinieku 

cietoksnis (UNESCO) 

Atsevišķas ekskursijas cena – 65 EUR personai (42 EUR bērnam līdz 11 g.v.) 

trešdiena, 18.08. 
Figueira da Foz – 

Coimbra –  
Figueira da Foz 

PORTUGĀLES KLASIKA – 4. KUIMBRA (COIMBRA), (7-8 stundas, gids, transports, ieejas 

maksa Koimbras universitātes bibliotekā)     

 Kuimbra – Portugāles trešā lielākā pilsēta, vecākās universitātes rezidence un sešu karaļu dzimšanas 

vieta Mondego upes krastos, pilsēta ar īpašu auru  

 Kuimbras universitātes (UNESCO) reprezentatītvo telpu apskate 

 brīvais laiks Kuimbras vecpilsētā   

Atsevišķas ekskursijas cena – 50 EUR personai (32 EUR bērnam līdz 11 g.v.) 

ceturtdiena, 19.08. 

Figueira da Foz – 
Aveiro – Figueira da 

Foz  

EKSKURSIJA – EKSKURSIJA UZ AVEIRO  

 Aveiro – unikāla Portugāles pilsēta, kuru bieži salīdzina ar Venēciju, kas pazīstama ar lagūnu un tās 

daudzajiem kanāliem. Brauciens ar laivām pa pilsētas kanāliem 

 Costa Nova – neliels zvejnieku ciematiņš Atlantijas okeāna krastā, kur ceļotāju uzmanību piesaista ar 

košu svītrojumu apgleznotās pludmales māju fasādes. Neliela atpūta pie okeāna, iespēja nopeldēties 

Ekskursijas cena – 40 EUR personai (25 EUR bērnam līdz 11 g.v.)  

 


