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Madeira – dēvēta par Peldošo dārzu un pērli Atlantijas okeānā, ir krāšņa sala, kas apbur ar 

iespaidīgiem kalnu, dabas skatiem, jo liela daļa teritorijas atrodas augstāk par 700 metriem v.j.l. 

Skaistākie pastaigu maršruti Madeiras kalnos un ielejās, gar levadām un okeāna piekrasti. 

Grupu pavada sertificēts Madeiras kalnu gids un Impro grupas vadītājs 

 

 04.11. – 12.11.  9 dienas 
 

EUR 1075 
     

diena, maršruts 
 

    notikumi, apskates objekti 

ceturtdiena,  

14.10.; 04.11. 

Rīga – Funchal 
 

***viesnīca  

Funšalas vecpilsētā  

 13:00 pulcēšanās Rīgas lidostā 

 15:00 – 19:00 lidojums Rīga – Funšala (~6 stundas)   

 transfers uz viesnīcu HOTEL DO CARMO.***Viesnīcai ir jumta terase ar baseinu un lielisku 

skatu uz vecpilsētu, Funšalas līci un ostu, tā atrodas Funšalas vecpilsētā kājām ejamā attālumā no 

restorānu rajona un tradicionālā tirgus. Vēsturiskājā centrā ir ierobežota transporta kustība, tādēļ 

ekskursiju dienās jādodas 8-10 minūšu gājienā līdz autobusam 

piektdiena,  

15.10.; 05.11. 
Funchal – Pico do 

Arieiro – Santana – 

Funchal 

 

 

***viesnīca  

Funšalas vecpilsētā 

 Balcoes, Ribeiro Frio & Portella – viens no skaistākajiem levadu maršrutiem, tā skatu laukums 

kļuvis par Madeiras vizītkarti. Gājiens ved cauri laurisilva mežiem un garām foreļu audzētavai. 

Gājiena sākumā izmetīsim 3 km loku līdz Balcoes skatu laukumam virs mūžzaļas ielejas. Tālāk 

dosimies maršrutā gar levadu, kas apbalvo gājējus ar neaizmirstami skatiem uz Ērgļu klinti un 

Porto da Cruz. Vietām taka vijas cauri tuneļiem un garām ūdenskritumiem, kuru apkārtnē taka var 

būt slapja un slidena. Šis maršruts ieved mūs senajā lauru koku mežā, kas vietām rada noslēpumainu 

sajūtu; mežs ir daļa no nacionālā parka teritorijas. Takas noslēgumā baudīsim skatus no Portelas 

skatu laukuma uz Ērgļu klintīm, tuvējo ciematiņu, kalnu terasēm un okeāna piekrasti             

 vieglas-vidējas grūtības maršruts (3+11 km, ~4-5 stundas) 

sestdiena,  

16.10.; 06.11. 

Funchal – Rabacal 25 
Fontes – Funchal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***viesnīca  

Funšalas vecpilsētā 

 Ieskats Madeiras tradīcijās (pusdienas ekskursija) 

 Madeiras botāniskais dārzs – viena no Madeiras krāšņākajām vizītkartēm; te atrodami vairāki 

simti tropiskie augi un ziedi no visas pasaules, kā arī vietējie Pūķkoki. Viljams Reids (William Reid) 

izveidoja botānisko dārzu 1960.gadā un arī mūsdienās tas apmeklētājus priecē ne tikai ar košajām 

dobēm, bet arī ar dažādu eksotisko putnu sugu dziesmām 

 Funšala – Madeiras salas galvaspilsēta izkārtojusies gleznainā vietā starp okeānu un kalniem, 

vecpilsēta ir interesanta ar savu arhitektūru, apgleznotām namdurvīm un spilgtu vietējo kolorītu. 

Funšalas vecpilsēta – Madeiras salas galvaspilsēta izkārtojusies gleznainā vietā starp okeānu un 

kalniem, tās vēsture sniedzas līdz 15.gs. Nelielā vecpilsēta ir 

interesanta ar savu arhitektūru, apgleznotām namdurvīm un 

spilgtu vietējo kolorītu  

 Lavradora tirgus (Mercado dos Lavradores) – viens no 

pilsētas simboliem, vēsturiskais tirgus, kur puķu audzētāji, 

grozu pinēji, fermeri un zvejnieki tirgo savus ražojumus  

 pēcpusdienā atpūta viesnīcā HOTEL DO CARMO vai 

Funšalas vecpilsētā 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 diena, maršruts 

    

 notikumi, apskates objekti 

svētdiena,  

17.10.; 07.11 

Funchal – Rabacal 25 
Fontes – Funchal  

 

 

***viesnīca  

Funšalas vecpilsētā 

 Rabacal & 25 Fontes jeb 25 avotu taka – viena no Madeiras vizītkārtēm un ceļotāju iemīļotām kalnu 

takām ved gar levadām, kas sākas Paul de Serra plato un vijas līdz Risco ūdenskritumam un 25 

avotu kaskādei, kas ieplūst ezerā. Levadas reljefs ir pārsvarā lejup ejošs, bez ievērojamiem 

kāpumiem. Takas noslēgumā ir gājiens cauri tumšam tunelim (noderēs lukturīši). Paula da Serra 

dabas parks – līdzenums, kas kontrastē ar Madeirai raksturīgajiem robainajiem kalniem. Ūdenim 

filtrējoties caur klintīm, rodas avoti, kas baro levadas. Levadas – apūdeņošanas kanālu sistēma, kas 

sākta veidot jau 16.gs. un stiepjas 2500 km garumā 

  vidējas grūtības maršruts (11 km, ~4 stundas) 

pirmdiena,  

18.10.; 08.11. 
Funchal – Canical – 

Ponta de Sao 
Lourenco – Funchal  

 

 

 

***viesnīca  

Funšalas vecpilsētā 

 Ponta de Sao Lourenco dabas aizsargājamā teritorija Madeiras austrumos paver skatam unikālas 

ainavas Atlantijas okeāna piekrastē: vulkānisko akmeņu veidojumus okeāna ūdeņos, parējai salai 

netipiski brūnās klintis un plato 

 Sao Lorenco pussala atrodas Madeiras salas dienvidrietumu galā un šis maršruts ved pāri brūno 

klinšu mugurām līdz Madeiras "pašam galam". Takas reljefu veido pamīšus esoši kāpumi un kritumi, 

skatam paveras okeāna plašumi abpus takai un Madeiras salas robotā krasta līnija. Taka nav grūta, 

bet var būt vējains un saulainas dienas gadījumā pārgājiena laikā var būt tiešie saules stari, jo klintīs 

praktiski nav koku, kas dotu ēnu. Rudenī visbiežāk ir vējainas un mākoņainas dienas, tādēļ saules 

risks nav augsts. Klinšu pakājē ir nelieli līcīši, kur iespējams nopeldēties piemērotos laika 

apstākļos. Vidējas grūtības maršruts (12 km, ~5 stundas) 

otrdiena,  

19.10.; 09.11. 

Funchal – Pico do 

Arieiro – Santana – 
Funchal 

 

 

 

 

 

 

***viesnīca  

Funšalas vecpilsētā 

 diena atpūtai viesnīcā, pie okeāna vai brīva diena Funšalā 

 papildus (par papildus samaksu) – iespēja doties pārgājienā uz Madeiras arhipelāga augstāko 

virsotni Pico Ruivo: 
Pico do Areiro & Pico Ruivo taka atklāj gājējiem vairākas salas iespaidīgākās ainavas. Gājiens sākas 

no Madeiras trešās augstākās virsotnes Pico Arieiro (1818m v.j.l.) līdz salas augstākajam punktam  

Pico Ruivo (1862m v.j.l.) un aizvijas lejā līdz Santanai. Pico Ruivo ir sasniedzama tikai kājām, 

pastaiga sākas senā meža masīvā, savukārt virsotnē esam virs mākoņiem. Kaut arī abu virsotņu 

augstuma atšķirība ir neliela, pārgājiena laikā tiek pieveikts ~750 metru augsts kāpiens. Taku veido 

trīs posmi - kāpiens lejup (vietām pakāpieni ir ļoti stāvi), lēzens gājiens un noslēgumā kāpiens augšup. 

Maršrutā ir tuneļi (noderēs lukturīši). Pico Ruivo virsotnē ir trīs skatu laukumi, kur labvēlīgos laika 

apstākļos iespējams vērot klinšu akmens veidojumus un neticamās mākoņu jūras ainavas 

 augstas grūtības maršruts (13 km, ~5 stundas). Pārgājiena cena 45 EUR (cenā ietilpst transports, 

sertificēts kalnu gids un Impro grupas vadītājs) 

trešdiena,  

20.10.; 10.11. 

Funchal  

 

 

 

 

 

***viesnīca  

Funšalas vecpilsētā 

 diena atpūtai viesnīcā pie baseina, pie okeāna vai brīva diena Funšalā 

 papildus (par papildus samaksu) – iespēja doties aizraujošā kanjoninga tūrē. Kanjonings - došanās 

upju izgrauztos kanjonos ar kājām, izmantojot dažādus pārvietošanās veidus, kā iešana, kāpšana, 

peldēšana, lēkšana ūdenskritumos, nolaišanās pa virvi u.c. Kanjonings sākas Chao da Lagoa, kas ir 

Funšalas ekoloģiskā parka daļa, un pāris stundu laikā (2-3 atkarībā no grupas pārvietošanās ātruma) 

tiek pievarēta 800 m relatīvā starpība. Pārgājiena cena 70 EUR (cenā ietilpst transports, instruktors 

angļu val., hidrotērps, kanjoninga ekipējums.) 

 VAI 3 stundu izbrauciens ar katamarānu vai kuģīti Santa Maria, vērojot delfīnus un Madeiras 

iespaidīgās krasta ainava (~35 EUR)    

ceturtdiena,  

21.10.; 11.11. 
Funchal – Rīga 

 

 
 

 

 

 brīvs diena atpūtai,  

 iespēja pašiem ar pacēlāju doties uz Montes kalnu ciematu, no 

kura  paveras skats uz pilsētu un Funšalas līci, izstaigāt skaisto 

Montes pils dārzu (Monte Palace Tropical Garden) un 

nobraukt lejā no kalna ar slavenajām kamaniņām 

 ~17:00 transfērs uz lidostu  

 19:45 lidojums Funšala – Rīga 

 



 
 

 

 
 

! Laika apstākļu dēļ pārgājienu maršruti var tikt mainīti dienām un/ vai aizstāti ar citiem.  

! Pārgājienos nepieciešami kalnu takām piemēroti apavi ar rievotu zoli.  

! Papildus ekskursiju norise atkarīga no interesentu skaita (nepieciešami vismaz 10 dalībnieki)! 

Piemaksa par komfortu un atlaides  

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcās EUR 165 

ceļazīmes cena bērniem līdz 11 g.v. (ieskaitot) EUR 995 

piemaksa par istabu ar balkonu * 

- personai divvietīgā istabā  

- personai vienvietīgā istabā  

 

EUR 40 

EUR 55 

piemaksa par 7 vakariņām viesnīcā * EUR 126 

*pakalpojumi iespējami, ja tos pasūta un apmaksā visas personas, kuras dzīvo vienā istabā!   

Ceļazīmes cenā ietilpst 

 lidojums Rīga – Funšala –  Rīga (ēdināšana nav iekļauta), lidostu nodokļi, bagāža (rokas 8 kg, nododamā bagāža 18 kg)  

 7 naktis 3* viesnīcā HOTEL DO CARMO (www.hoteldocarmomadeira.com), nakšņošana divvietīgās istabās (ar 

dušu/WC), brokastis   

 tūrisma klases autobuss Madeiras salā 

 Funšalas ekskursija un ieejas maksa Botāniskajā dārzā 

 3 kalnu pārgājieni; sertificēta Madeiras kalnu gida un IMPRO grupas  

vadītāja pakalpojumi  

 veselības apdrošināšana ar Covid riska segumu; iesakām noformēt   
arī bezmaksas Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK  
Uzziņai: www.vmnvd.gov.lv/lv/nvd-pakalpojumi/456-evak-karte 

Ceļazīmes cena neietilpst  
 personīgie izdevumi; pusdienas, vakariņas 

 dzeramnauda ~20 – 30 EUR vietējiem pakalpojumu sniedzējiem  

Iespējamās papildizmaksas                           cena EUR    (tabulā minētas 2018.gada cenas)                    cena EUR  

Pico Ruivo pārgājiens  45 nobrauciens ar Monte kamaniņām 1 vai 2 pers. 30/15 

pacēlājs uz Montes kalnu (vienā virzienā/ turp un atpakaļ) 11/16 izbrauciens ar kuģīti, transfērs uz ostu    30+5 

Monte Palace Tropical Garden 12,50 kanjonings  70 

Pieteikšanās ceļojumam  

avansa iemaksa otrā iemaksa  pilna summa 

EUR 300 līdz 13.08./01.09.  EUR 550 līdz 13.09./01.10. atlikusī summa  

 ja minētas iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības jūsu rezervāciju anulēt 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 13.08./01.09. pēc 13.08./01.09. pēc 13.09./01/10. 

zaudētā summa EUR 150 EUR 500 visa summa 

 iemaksāto summu divas nedēļas pirms ceļojuma iespējams pāradresēt citai personai 

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! 

Grupas informatīvā sapulce 14.oktorbra grupai  -  30.septembrī  pl.17.30 Rīgas Latviešu biedrības namā 

Grupas informatīvā sapulce 4.novembra grupai  -  14.oktobrī  pl.17.30 Rīgas Latviešu biedrības namā  

Uzmanību! Čarterlidojumu grafika izmaiņu gadījumā programmā ir iespējamas nelielas izmaiņas! 

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 

1 

 

piektdiena,  

22.10.; 12.11. 
 03:05 ielidošana Rīgas lidostā 

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

