Lisabona un atpūta Algarvē
03.08. – 10.08.2018., 8 dienas, cena 1100 EUR
Portugāle – Atlantijas okeāna skaistule, nekurzeme, tālākais Eiropas kontinenta punkts. Dabas
varenība un okeāna spēks te jaušams ik uz soļa. Ja gribat izbaudīt vasaru, baudot viesmīlīgo, bet
nesteidzīgo portugāļu dzīves ritmu, Jūs esiet īstajā vietā. Te pulksteni ieliekam skapī un baudām,
ieklausoties okeāna šalkās, ieskatoties saulē, klejojot pa senajām pilsētiņām – Lisabonu, Portimao,
Lagošu u.c. Ieskatīsimies senajās ostās, kur zvejnieki ik dienas ķer savu lomu, vai arī vīnogulājos, kas
izaug pārkaltušajās Dienvidu ārēs, vērosim korķozola birzis – tas ir brīnumkoks, cik daudz dažādu lietu
no tā var izgatavot! Te ir svaigākie jūras produkti, zaļais vīns, gardās belem kūciņas, svaigi spiesta
apelsīnu sula, īsta kafija… Tas ir tikai sākums. Stāvie ragi, Lisabonas senie kvartāli, izbrauciens ar
kuģīti okeānā, burvīgie saulrieti… Nudien īsta atpūta! Atpūta 6 dienas pie okeāna Algarvē būs īsta
bauda un vitamīnu deva!

1.diena. Pāri visai Eiropai
 Lidojums Rīga – Lisabona
 Transfērs uz 3* viesnīcu Lisabonas centrā
 Lisabona ir pilsēta uz 7 pakalniem, baudāma staigājot pa šaurajām ieliņām Alfamas un Bairo Alto
rajonos! Lisabonas nemainīgajā ainavā dominē Atlantijas okeāns. Šī saules ieskautā pilsēta izdzīvo
latīņu pasaku, kurā dominē laika pārbaudi izturējušas parašas un tradīcijas.
 Aplūkojiet gadsimtu vecos koka tramvajus un dzelzs funikulierus, kas vēl joprojām kursē pa ierasto
maršrutu, kas ir neatņemama pilsētas daļa. Varat arī aplūkot pilsētas vēsturisko mantojumu,
pastaigājoties pa Baišas apgabalu, kur greznajās pilsētas centra baroka ielās sastopami gados veci
sīkumu tirgotāji un drēbnieki. Te iesakām ari izbaudīt vakariņas kādā no jaukajiem restorāniem, kur
tiek servētas tipiskie ēdieni – menca, sardīnes, garneles ķiploku mērcītē un atdzesēts baltvīns!

2.diena. Lisabona
 Lisabonas apskates ekskursija (~4H) krievu valodā ar vietējo gidu ar autobusu. Lisabonas vēsture
diža, daudz kas liecina vēl par varenajiem portugāļu iekarojumiem, Beleņ rajons, Vecpilsētas daļa,
Skatu laukumi u.c. Īsta vēstures stunda!
 Brīvais laiks pilsētā! Iespējams apmeklēt muzejus, okeonogrāfiju, veikaliņus u.t.t.
 Iesakām izbraukt ar 28.tranvaju, lai tiktu uz senāko Alfamas rajonu, tā ir ikviena pilsētas viesa
izklaide, vai arī uzkāpiet cietoksnī pa līkumotajām ielām, un visa Lisabona būs pie Jūsu kājām…
 Vakariņās piedāvājam doties uz portugāļu likteņstāsta fado priekšnesumu vērošanu kopā ar
vakariņām vai nogaršot slavenās pastel de nata kūciņas
 Nakts 3* viesnīcā Lisabonā

3.diena. Uz Dienvidiem
 Krištu Rei statuja – viens no Lisabonas simboliem, kurā pēc vēlēšanās var doties augšā ar ātrgaitas
liftu, no kurienes paveras viena no skaistākajām ainavām uz pilsētu
 Espišelas rags – viena no romantiskākajām un klusākajām vietām Portugālē, kur okeāns gadu
gadiem dara savu darbu
 Sesimbra – kūrorts pie Atlantijas okeāna ar jauko promenādi un omulīgiem zivju restorāniem, kur
iesakām papusdienot! Astoņkājis, dorada, vai jūras asaris uz grila? Un kāpēc ne?
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 Ierašanās Algarvē, iekārtošanās 3* viesnīcā Algarvē, Praia da Rocha pludmalē

4.diena. Algarves iepazīšana
 Sagrešas cietoksnis – Henriks Jūrasbraucējs te bija uzcēlis jūras skolu, kurā mācījās visi slavenākie
portugāļu jūras braucēji, pirms došanās iekarot visu pasauli… Lai arī cietoksnis zemestrīcē tika
nopostīts, te saglabājusies īpaša aura un skaistas ainavas
 St. Vinsenti rags – senāk ticēja, ka tā ir pasaules mala, arī šodien liekas, ka esam nekurienē.
 Lagošas vecpilsēta ar saviem zivju restorāniņiem rosina uz pusdienām – te jānogaršo jūras veltes,
garnelītes ķiploku mērcītē, grilētas zivis vai kataplanja ar atdzesinātu baltvīnu.
 Ponta piedada – slavenākā Algarves ainava uz skatu kartītēm, stāvie smilšainie krasti pēcpusdienas
saulē rosina uz foto sesiju
 Nakts 3* viesnīcā pie Algarvē

5.diena. Atpūta pie okeāna
 Brīva diena atpūtai – pastaigas, saules vannas un pelde okeāna viļņos? Lieliska iespēja relaksēties
un uzņemt D vitamīnu
 Vakariņās iesakām doties promenādē, kur viens otram blakus ir daudz krodziņi, kur gatavo svaigos
jūras produktus: kataplanju, garneles ķiploku mērcītē, mīdijas, zivis un citi labumi!

6.diena. Algarves okeānā
 Pilnas dienas ekskursija okeānā par papildus samaksu. Brauciens uz ostu, no kurienes kāpsim uz
kugīša, kas mūs vedīs gar okeāna stāvajiem krastiem gar Albufeiras stāvkrastiem, būs iespēja
peldēties, sauļoties, un neizpaliks arī nelielas piknika pusdienas ar vīnu. Tā mēs varēsim iepazīt
Algarves ainavas no okeāna puses…
 Atgriešanās 3* viesnīcā Algarvē

7.diena – atpūta pie okeāna
 Atpūta pie okeāna. Vai arī iespējams doties papildus ekskursijās no vietējā tūrisma biroja
piedāvājuma – delfinārijs, akvaparks, makšķerēšana, ekskursija uz Seviļu, Fatimu u.c.

8. diena. Uz mājām
 Transfērs uz lidostu Lisabonā (3h)
 Lidojums Lisabona - Rīga

Ceļojuma cenā ietilpst:
 Lidojums ekonomiskajā klasē Rīga – Lisabona – Rīga (20 kg reģistrētā bagāža, rokas bagāža 8 kg,
lidojums ar Airbaltic)
 Transports visas tūres garumā (degvielas izmaksas, maksas ceļi, stāvvietas, ceļu nodokļi)
 Dzīvošana 2 naktis Lisabonā - centrā un 5 naktis Algarvē (Praia da Rocha pludmale) 3* viesnīcās
ar brokastīm, divvietīgos numuros ar ērtībām,
 Ekskursiju programma grupas vadītāja pavadībā
 Ekskursija Lisabonā ar vietējo gidu
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 Ceļojuma organizācija

Ceļojuma cenā neietilpst:







Fado folkloras šovs ar vakariņām Lisabonā - ~ 45 EUR
28.tranvajs, taksometra pakalpojumi, sabiedriskais transports, muzeji, baznīcas;
Sagrešas cietoksnis – 5 EUR
Izbrauciens ar kuģīti (ar transfēru) ~ 45 EUR
Ceļojuma apdrošināšana brauciena laikā
Piedāvājām Algarvē dzīvošanu arī 4* par papildus samaksu, t.i. uz pieprasījumu

Ievērībai:
 Ceļotāji, kuri ceļo vieni un neatrodas līdzbraucējs ir pienākums piemaksāt par vienvietīgu numuru
300 EUR.
 Minimālais skaits grupā ir 15 personas. Ja 20 dienas pirms ceļojuma tūristu skaits grupā ir mazāks
par minimālo, ceļojums tiek organizēts mainot cenu vai tiek atcelts.
 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 200 EUR avansa iemaksas.
 Otrā iemaksa 500 EUR jāsamaksā līdz 03.03.2018.
 Pārējā summa 400 EUR jāsamaksā līdz 03.07.2018.
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