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Lisabona Lieldienās 

 14.04.-18.04.2017., 4.dienas, cena - 599 EUR   

Ja Jūs vēl neesat bijuši Lisabonā, Jums ir laimējies – Jūs nokļūsiet vienā no skaistākajiem un 
tūristiem draudzīgākajām Eiropas pilsētām. 

Portugāles galvaspilsētā dzīvo 2 miljoni iedzīvotāji un tā, pat kā Roma, atrodas uz 7 pakalniem 
Težu upes kreisajā krastā. Tā atrodas ļoti izdevīgā ģeogrāfiskā stāvoklī starp Eiropu, Āfriku un 
Ameriku. Lisabonai ir dažādas sejas – tā ir komerciālais un rūpnieciskais Portugāles centrs, kā arī 
viena no Portugāles lielākajām ostām. Vienlaicīgi tā ir arī Portugāles kultūras un tūrisma centrs. 
Brīnišķīgais klimats un oriģinālā arhitektūra, atrašanās blakus Atlantijas okeāna pludmalēm, kā arī 
laipnais, draudzīgais, bet tajā pašā laikā, atraktīvais portugāļu dzīves stils ir galvenie iemesli Lisabonas 
popularitātes straujam pieaugumam. 

 1.diena  

 Lidojums Rīga – Lisabona 04:00-06:45 
 06:45 Transfērs no lidostas uz viesnīcu  
 09:00 Izbraukšana no viesnīcas pirmās dienas ekskursijā. Piedāvājam doties 4 stundu ekskursijā pa 

Lisabonas skaistākajām vietām. Brīvības avēnija, Roso laukums un vecpilsēta Alfama. Turpinājumā 
Belaiņas rajons un Žeronīmuša klosteris (Ekskursijas ilgums ~4 stundas. Ekskursija par papildus 
samaksu – 32.00 EUR. Cenā ietilpst: transports, krieviski runājoša gida pakalpojumi) 

 Nakts 4* viesnīcā Altis Park Hotel 

 2.diena   

 09:00 Izbraukšana no viesnīcas  
 Uz ziemeļiem no Lisabonas atrodas viena no romantiskākajām mazpilsētām Obiduša. To ietver 

vienlaikus mūris un mājas ir koši baltas ar ziliem akcentiem.   
 Turpinājumā dosimies uz Batalha klosteri.  
 Pusdienosim Nazarē – portugāļu zvejnieku ciematā. 
 Pēcpusdienā dosimies uz kristietības centru Fatimu, kur apmeklēsim Dievmātes svētnīcu u.c. 

ievērojamas vietas. (Ekskursijas ilgums ~8 stundas. Ekskursija par papildus samaksu – 72 EUR. 
Cenā iekļauts: transports, krieviski runājoša gida pakalpojumi, pusdienas) 

 Nakts 4* viesnīcā Altis Park Hotel 

 3.diena  

 09:00 Izbraukšana no viesnīcas. 
 Ekskursiju sāksim ar Sintras pilsētas apskati, kas iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. 

Apskatīsim romantisko vecpilsētu un Karalisko pili.   
 Brīvais laiks pusdienām un suvenīru iegādei.   
 Turpinājumā dosimies uz Eiropas vistālāko rietumu punktu – Rokas ragu. Atpakaļceļā uz Lisabonu 

brauksim gar Eštorilas un Kaskaiš pludmalēm. (Ekskursijas ilgums ~5-6 stundas. Ekskursija par 
papildus samaksu – 59 EUR. Cenā iekļauts: transports, krieviski runājoša gida pakalpojumi, ieejas 
maksa Karaliskajā pilī) 
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 19:30 Izbraukšana no viesnīcas. Piedāvājam izbaudīt tipiskās portugāļu vakariņas fadu dziesmu un 
portugāļu folkloras šova pavadījumā restorānā Cafe Luso Lisabonas centrā. Ēdienkartē būs 3 
ēdieni, bezalkoholiskie dzērieni un vīns. (Fadu vakariņas par papildus samaksu – 65 EUR. Cenā 
iekļauts: transports, vakariņas ar 3 ēdieniem, bezalkoholiskie dzērieni, vīns, fadu un folkloras šovs) 

 Nakts 4* viesnīcā Altis Park Hotel 

 4.diena 

 09:00 Izbraukšana no viesnīcas 
 Ekskursiju sāksim ar braucienu pār 25.aprīļa tiltu, kur paveras burvīga Lisabonas panorāma. 

Apstāsimies pie Jēzus Kristus statujas, kas atrodas upes Dienvidu krastā.  
 Tālāk braucam uz Sesimbras pili, kas atrodas Atlantijas okeāna piekrastē augstu kalnā 
 Baudīsim pusdienas kūrortpilsētā Sesimbrā. Nākamais pieturas punkts: Espišela rags, kas 

ievērojams ar stāvām piekrastes klintīm un svētnīcu klints malā veltītu jūrnieku dvēselēm. 
 Sekos Azeitao ciematiņa apmeklējums un vietējo vīnu degustācija. 
 Atgriežamies Lisabonā braucot pār Vašku de Gama tiltam. (Ekskursijas ilgums ~8 stundas. 

Ekskursija par papildus samaksu – 75 EUR. Cenā iekļauts: transports, krieviski runājoša gida 
pakalpojumi, pusdienas, vīna degustācija)   

5.diena  

 00:15 Transfērs no viesnīcas uz lidostu 
 Lidojums Lisabona – Rīga 02:45-09:15 

Ceļojuma cenā ietilpst:  

 Lidojums Rīga – Lisabona – Rīga (ekonomiskā klase, 6kg rokas bagāža, 20 kg nododamā bagāža) 
 Transfērs 
 Nakšņošana 3 naktis 4* viesnīcā Altis Park Hotel, ar brokastīm, divvietīgos numuros  

 Ceļojuma cenā neietilpst:  

 Agrā iereģistrēšanās vienīcā atbraukšanas rītā – 70 EUR (agrā iereģistrēšanās diviem cilvēkiem 
divvietīgā istabā, brokastis atbraukšanas rītā abiem klientiem) 

 Brokastis ielidošanas rītā – 16 EUR 
 Lisabonas pilsētas ekskursija – 32 EUR 
 Obiduša, Nazare, Fatima (ar pusdienām) – 72 EUR 
 Sintra un Rokas rags – 59 EUR 
 Fadu vakariņas – 65 EUR 
 Težu upes dienvidu krasts: Azeitao vīni, Sesimbra, Espišela rags, Jēzus Kristus statuja (ar 

pusdienām) – 75 EUR  
 Personīgie izdevumi 
 Apdrošināšana 
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 Ievērībai:  

 Ieejas biļešu un citu papildizdevumu cenas, valūtas kurss, kā arī programmā norādītie laiki ir 
orientējoši un var mainīties. 

 Ceļotāji, kuri ceļo vieni un neatrodas līdzbraucējs ir pienākums piemaksāt par vienvietīgu numuru 
85 EUR 

 Ceļojuma cena var pieaugt mainoties LR likumdošanai “Par PVN”, lidostu nodokļiem, kā arī saistībā 
ar ASV dolāra kursa un degvielas cenas sadārdzinājumu. 

 Izbraukšanai no valsts ir nepieciešama derīga pase vai ID karte. Pasei vai ID kartei jābūt derīgai 3 
mēnešus pēc atgriešanās no ceļojuma. 

 Pieteikšanās ceļojumam:  

 Piesakoties ceļojumam, nepieciešama pases kopija un jānoslēdz ceļojuma līgums. Jūsu vieta tiks 
rezervēta pēc 140 EUR avansa iemaksas. 

 Otrā iemaksa 230 EUR jāsamaksā līdz 14.02.2017. 
 Pārējā summa 229 EUR jāsamaksā līdz 14.03.2017. 
 


