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Portugāles daudzveidība no tās zaļākā - Miņu novada un Douro upes ielejas,  

pieskatoties Fatimas svētvietai, izbaudot Eiropas galējās rietumu klints vējus  

līdz pat Lisabonas fado melodijām 
 

  01.05. – 05.05. 5 dienas EUR 845 
diena, maršruts      notikumi, apskates objekti 

pirmdiena, 01.05. 

Rīga – Porto – Braga – 

Porto    
  

 

 

 

 

 

***viesnīca pie Portu 

• 05:00 pulcēšanās Rīgas lidostā (iepretim airBaltic birojam) 

• 07:15 – 09:40 lidojums Rīga – Portu (airBaltic lidojums) 

• Miņu (Minho) novads valsts ziemeļos ir viens no skaistākajiem reģioniem Portugālē; te stāvas 

ielejas mijas ar vīnogu laukiem, mežiem un garām, zeltainām pludmalēm un dzīvas senās tradīcijas, 

kuru saknes sniedzas ķeltu, galīsiešu un Romas impērijas laikos    

• nācijas šūpulis Gimaraiša, te senatnes elpa veiksmīgi sadzīvo ar mūsdienu arhitektūru 

• Braga – senās švābu karalistes galvaspilsēta ar pastaigu promenādēm un katedrāli; barokāli greznā 

Bom Jesus baznīca ar slavenajām kāpnēm  

• maltīte portugāļu gaumē un atpūta  

otrdiena, 02.05. 

Porto 
 

 
 

***viesnīca pie Portu 

• kolorītā ostas vecpilsēta Portu – pilsētas apskates ekskursija ar kājām un autobusu, apskatot 

Douru piekrasti, Gustava Eifeļa būvēto tiltu pāri Douru upi un vecpilsētu 

• brauciens ar kuģīti pa Douru upi -  Septiņu tiltu kruīzs (par papildus samaksu)  

• brīvs vakars pilsētas atmosfēras baudīšanai, iespēja pavadīt laiku Ribeiras krastmalā, iegriezties 

Se katedrālē vai flīžu gleznojumiem rotātajā Bento dzelzceļa stacijā 

trešdiena, 03.05. 

Porto – Fatima – Nazare  

 

 
 

 
***viesnīca Nazarē 

• 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 

• Nāzares pilsētiņa okeāna krastā atpazīstama ar nelielu baznīcu klints virsotnē un gleznainu 

pludmali okeāna krastā. Pilsētas mazajos krodziņos joprojām var sastapt vietējos interesantos 

tautastērpos. Brīvs vakars okeāna krastā 

ceturtdiena, 04.05. 

Nazare – Cabo da Roca – 

Lisbon  

 
 

 

***viesnīca Lisabonā 

• Atlantijas okeāna piekraste un Roka rags – kontinenta galējais rietumu punkts 

• Lisabona – daudzveidīgā Portugāles galvaspilsēta, kurā redzamas dažādu laikmetu liecības 

Pilsētas apskate ar autobusu un kājām – Belaiņas rajons: Belemas tornis, Sv. Hieronīma klosteris, 

Atklājēju piemineklis (objektu apskate no ārpuses), panorāmas brauciens līdz Lisabonas 

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

• fado mūzika – iespēja baudīt portugāļu vakara dzīvi fado mūzikas krodziņos  

piektdiena, 05.05. 

Lisbon – Rīga  

 

 

 
 

 

• brīvais laiks Lisabonā vai iespēja doties (ar sabiedrisko transportu) uz okeonāriju Expo 

pilsētiņā (www.oceanario.pt/en); Oceonario  de Lisboa ir otrais lielākāis akvārijs pasaulē un 

lielākais okeonārijs Eiropā. To atklāja 1998.gadā, kad Lisabonā notika EXPO izstāde, kurai par 

godu tika pārbūvēta un sakārtota pilsētas krastmala 

• ~13:00 transfērs uz lidostu 

• 16:15 – 22:35 lidojums Lisabona – Rīga (airBaltic lidojums) 

 

http://www.oceanario.pt/en


 

 
Piemaksa par komfortu un atlaides 

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās EUR 180 

ceļazīmes cena bērniem līdz 11 gadiem (ieskaitot) EUR 795 
 

Ceļazīmes cenā ietilpst 

• lidojums Rīga – Lisabona – Rīga (ekonomiskā klase); ēdināšana nav iekļauta 

• lidostu nodokļi, nododamā bagāža 20 kg, rokas bagāža 8 kg 

• tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā 

• 4 naktis 3* viesnīcās; divvietīgās istabās ar dušu/WC, brokastis 

• IMPRO grupas vadītāja – gida pakalpojumi,  

• ceļojuma apdrošināšana ar Covid riska segumu (ceļojuma atcelšanas risks  

darbojas līdz 75 gadu vecumam); 

• iesakām noformēt arī  bezmaksas Eiropas veselības apdrošināšanas karti  (EVAK); 

Uzziņai: http://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 (20-25 EUR) 
 

Iespējamās papildizmaksas (EUR) 

Quinta da Regaleira  16 

kuģītis Portu (sešu tiltu kruīzs)  14 

Degustācija portvīna pagrabos 15 

fado Lisabonā ar vakariņām   55 

EXPO okeonārijs  18 

pusdienas, vakariņas  15-25 

      tabulā minētas 2022.gada cenas 
 

Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 250 līdz 03.03. EUR 300 līdz 03.04. visa summa 
ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības Jūsu rezervāciju  

anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 
 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 03.03. pēc 03.03. pēc 03.04. 

zaudētā summa EUR 150 EUR 375 visa summa 

iemaksāto summu līdz 20.05. iespējams pāradresēt citai personai,  

kura vēlas doties minētajā ceļojumā 
 

 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 

• LR pilsoņa pase/ID karte vai nepilsoņa pase, kas ir derīga līdz ceļojuma beigām 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

