
 

 
 
 

2022/23  

ZAĻĀ RAGA SALAS 

KABOVERDE  
JAUNĀ GADA SAGAIDĪŠANA ATLANTIJAS OKEĀNĀ!   

 

     

Cenā iekļauts tiešais lidojums,viesnīca, programma Sao Vicente un Santo Antao 

salās, ieejas maksa apskates objektos un astoņas tradicionālas maltītes! 
Kaboverde jeb Zaļā raga salas – Atlantijas salas pie Āfrikas krastiem ir viena no eksotisko 

zemju ceļotāju magnētiem, jo līdzās atpūtai brīnišķīgās balto smilšu pludmalēs piedāvā unikālu 

vietējo kolorītu, kur mijas Eiropas un Āfrikas mūzikas ritmi un krāsu kolorīts, virtuve un tradīcijas. 

Kaboverdes pazīstamākā balss ir baskājainā dīva Sezārija Evora. Apmeklēsim kultūras un mūzikas 

metropoli Sao Vicente un krāšņām ainavām bagāto Santo Antao un baudīsim vietējo virtuvi!  

 26/27.12. – 02.01. 6 dienas salās EUR 1695 
diena, maršruts       notikumi, apskates objekti 

pirmdiena, 26.12.  23:00 pulcēšanās Rīgas lidostā (iepretim airBaltic birojam), nakts lidojums 

otrdiena, 27.12. 
Rīga – Sao Pedro, 
Sao Vicente  

– Santo Antao    

 

 

 

***viesnīca Santanato 
Art Resort Porto Novo  

 01:00 – 08:20 lidojums Rīga – Sao Vicente sala (tiešais lidojums ~9h ar tehnisko nosēšanos Faro) 

 Zaļā raga salas (Cabo Verde) – salu valsts Kaboverde Atlantijas okeānā 800 km uz dienvidiem no 

Kanāriju salām, viens no Makaronēzijas salu arhipelāgiem, krustceles starp Eiropu, Āfriku un 

Ameriku. Arhipelāgu veido 10 lielākas un grupa mazākas vulkāniskas izcelsmes salas, kas ir 
daudzvedīgas gan reljefa, gan kultūras ziņā 

 Sao Vicente ir kultūras un mūzikas sala, ar kolorītu galvaspilsētu Mindelo un lielo ostu Porto 

Grande, kas ilgu laiku bijusi lielākā osta reģionā. Galvaspilsētā dzīvo ap 80% salas iemītnieku 

 Mindelo vēsturiskā centra un senās ostas apskate 

 prāmis uz Santo Antao salu (~1 stundu), iekārtošanās viesnīcā, vakariņas  

trešdiena, 28.12. 
Santo Antao    

 

 

 

***viesnīca Santanato 
Art Resort Porto Novo 

 Santo Antao – Kaboverdes otra lielākā sala ar kontrastējošu kalnu un ieleju ainavām. Subtropu 

klimats nodrošina bagātu un daudzveidīgu veģetāciju no priežu mežiem līdz palmu audzēm, mango 

un karobas kokiem, terasveida laukiem ananasu un kafijas audzēšanai  

 ekskursija uz Paul ieleju – dosimies apskatīt salas ziemeļu daļu, kas ir visas Kaboverdes zaļākā 

ieleja, kur paslēpušas iespaidīgas ainavas, grandiozas klintis, tropu veģetācija un klinšu kalni, un 

gaisā virmo eikaliptu, akāciju un lavandas smaržas. Pastaiga Paul ielejā un pusdienas vietējā 

ciematā. Cukurniedru ruma grogue darītavas apmeklējums 

ceturtdiena, 29.12. 
Santo Antao  

 

***viesnīca Santanato 
Art Resort Porto Novo 

 brauciens pa kalnu apvidu ar majestātiskiem skatiem un gājiens Cova krāterī (~1 stunda, vidējas 

grūtības gājiens pa krātera malu). Nepieciešami ērti kalnu apavi 

 Fontainhas un pusdienas 

 brauciens gar austrumu krastu, apmeklēsim salai raksturīgās pilsētiņas Ribeira Grande un 

Sinagoga. Iespēja nopeldēties melno smilšu pludmalē. Vakariņas viesnīcā  

    



 

 

diena, maršruts 

      

 

 notikumi, apskates objekti 

piektdiena, 30.12. 
S.Antao – Sao Vicente  

 

****viesnīca Foya Branca  

Sao Vicente salā 

 brauciens pa ainavisko salas rietumu pusi  

 piknikveida pusdienas 

 pēcpusdienā prāmis uz Sao Vicente salu  

 transfērs uz viesnīcu, iekārtošanās **** viesnīcā okeāna krastā ar vienu no skaistākajām 

pludmalēm salā un vakariņas viesnīcā 

sestdiena, 31.12. 

Sao Vicente 
  
 

 

****viesnīca Foya Branca  

Sao Vicente salā 

 dienas ekskursija Sao Vicente apskatei – salu raksturo sauss klimats, sarkanīgas, nelielas 

kalnu grēdas ar augstāko virsotni Monte Verde (750m). Brauciens kalnu apvidū paver lieliskus 

skatus uz Mindelo pilsētu, okeāna plašumu, Portu Grande līci un blakus salām  

 Ribeira da Calhau ciemats, Viana vulkāns, Saragaca, klinšu sienas, smilšu kāpas, pusdienas   

 salā valdošo pasātu vēju un nelielo, omulīgo pludmaļu dēl, tās iecienījuši gan atpūtnieki, gan 

sērfotāji, laiks peldei (pēc izvēles, labos laika apstākļos) vai nelielai atpūtai pludmalē  

 svētku vakariņas un Jaunā gada sagaidīšana! 

svētdiena, 01.01. Sao 
Vicente – Rīga   

 

nakts lidojums 

 brīvs laiks atpūtai – tropiskā sala Atlantijas okeānā piedāvā gan atpūtu pie viesnīcas 

baseina un terasēs, gan okeāna krastā 

 transfērs uz lidostu  

 15:00 lidojums Sao Pedro – Rīga (tiešais lidojums ar tehnisko nosēšanos Grankanārijā) 

pirmdiena, 02.01.  ~03:35 ielidošana Rīgas lidostā  
 

 

Piemaksa par komfortu un atlaides  

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcās EUR 150 

ceļazīmes cena bērniem līdz 11 g.v. (ieskaitot) EUR 1640 

 

Ceļazīmes cenā ietilpst  
 lidojums Rīga – Sao Pedro ( Sao Vicente sala) – Rīga (ekonomiskā klase), nododamā bagāža 13 kg, rokas bagāža 6 kg 

 prāmis no Sao Vicente salas uz Santa Antao un atpakaļ, autobuss (mikroautobuss) ekskursiju dienās, transfēri  

 nakšņošana divvietīgos numuros viesnīcās ar brokastīm: 3 naktis ***Santanato Art Resort Porto Novo, 2 naktis Foya 

Branca **** Sao Vicente (www.foyabranca.com) 

 3 pusdienas, 4 vakariņas (dzērieni nav iekļauti)  

 ieejas maksa maršrutā iekļautajos objektos, tūrisma nodoklis   

 veselības apdrošināšana ar COVID riska segumu, IMPRO grupas vadītāja un vietējā gida pakalpojumi 

Ceļazīmes cena neietilpst 

 personīgie izdevumi,  

 ieejas maksas objektos, kas nav minēti programmā,  

 dzeramnauda (~45 EUR)  

 

Pieteikšanās ceļojumam      Atteikšanās no ceļojuma    

avansa iemaksa EUR 140  atteikšanās datums līdz 26.08. pēc 26.08. pēc 26.10. 

otrā iemaksa līdz 26.08.   EUR 750  zaudētā summa EUR 125 EUR 570 visa summa 

pilna summa līdz 26.10 atlikusī summa      

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

 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti                       

 LR pilsoņa pase, kas ir derīga vēl 6 mēnešus pēc ceļojuma beigām. 

!!! Pases, kas izdotas līdz 2007.gada 19.novembrim (beztermiņa un uz 50 gadiem izdotās), 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 

Gadījumā, ja mainās čarterlidojumu grafiks, programmā ir iespējamas nelielas izmaiņas! 
                           

 

IMPRO 

RLB namā Merķeļa ielā 13 – 122  
tālrunis: 67221312, fakss: 67221256 
e-pasts: impro@impro.lv 

 

 
www.draugiem.lv/impro 

 
www.facebook.com/improcelo 

 


