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Portugāle ar atpūtu Algarvē  

 18.09. – 29.09.2018., 12.dienas, cena 1250 EUR  

Portugāle – Atlantijas okeāna skaistule, nekurzeme, tālākais Eiropas kontinenta punkts. Dabas 
varenība un okeāna spēks te jaušams ik uz soļa. Ja gribat pagarināt 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 – Obidušu, Nazarē, 
Evoru, 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 (V)  

 Lidojums Rīga –  Lisabona 
 Transfērs uz 3* viesnīcu Eštorilā 
 Atpūta pēc lidojuma, iespējams iet nopeldēties okeānā vai doties pastaigā pa promenādi 
 Vakariņas 

 2.diena. Pilnas dienas ekskursija pa Ziemeļdaļu (B, V) 

 Obiduša – senā cietokšņpilsēta, kas vienmēr ir bijusi Portugāles karaļu medusmēneša vieta. 
Obiduša lepojas ar savu arhitektūru, puķupodiem un Ginju. To arī te iesakām nogaršot! 

 Nazarē – senais zvejnieku ciematiņš, kas vilina ar saviem gardajiem zivju restorāniem. Nu jau laiks 
ieturēt pusdienas, kādu ešpatadu ar kalmāriem vai jūras velnu, vai lielisku gaļas ešpatadu? Klāt 
tam visam mājas vīnu… Vai gribat iepazīties ar okeāna viļņiem? Te to var pilnībā sajust, spēks un 
varenība. 

 Sitio – viens no skaistākajiem skatiem uz okeānu, kur vērosim vietējās kolorītās riekstu tirgotājas, 
nacionālajos brunčos. Te iespējams iegādāties tipiskos suvenīrus un apmeklēt vienu no 
svarīgākajām portugāļu baznīcām. 

 Laiks pabaudīt vietējos vīnus, tāpēc dosimies uz vienu no senākajām vīna darītavām, lai izgaršotu 
un iepazītu Portugāles vīna kultūru!   

 Atgriešanās Eštorilā, vakariņas 

 3.diena. Zelta loks (B, V)  

 Sintra  - Sintras kalnos – senās karaļu rezidences vieta un bagāto atpūtas vieta, kur dosimies 
apskatīt pili, kā arī paklaiņosim pa mazo ieliņu labirintu, lai iegādātos suvenīrus, vai nogaršotu 
vietējos kulinārijas gardumus 

 Rokas raga apmeklējums, te laiks meditācijai, ja vien vējš Jūs nepūš pa gaisu! Iespēja iegādāties 
sertifikātu par Eiropas tālākā R punkta apmeklējumu. 

 Skaists brauciens uz Kaskaiš – vienu no kūrorta pilsētām pie okeāna, kur iesakām baudīt jūras 
veltes – astoņkāji vai doradu. Pastaiga pa rosīgajām pilsētas ieliņām liks sajusties piederīgam šim 
te bagātnieku kūrortam 

 Atgriešanās viesnīcā Eštorilā, vakariņas 



 
 

2 
Biroja adrese: „Barona kvartāls”, Cēsu iela 31-5k3, Rīga, LV1012 
e-pasts: info@menessdiena.lv 

 4.diena. Uz Dienvidiem (B)  

 Brauciens cauri korķozola birztalām uz Evoru. Evora ir Alentežu galvenā pilsēta, kas iekļauta 
UNESCO pieminekļu sarakstā, lepojas ar seniem vēstures datiem un skaistu arhitektūru. Īstais laiks 
lai nogaršotu melno cūkas gaļu vai bakaļavu ar piesātināto alentežu sarkanvīnu. Te iesakām 
iegādāties arī korķozola izstrādājumus 

 Ierašanās Algarvē, iekārtošanās 3* viesnīcā Algarvē, Praia da Rocha pludmalē 

 5.diena. Algarves iepazīšana (B) 

 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 pjedada – slavenākā Algarves ainava uz skatu kartītēm, stāvie smilšainie krasti pēcpusdienas 

saulē rosina uz foto sesiju 
 Nakts 3* viesnīcā pie Algarvē 

 6.diena. Atpūta pie okeāna (B) 

 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!  

 7.diena.  Algarves okeānā (B) 

 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 

 8. un 9.diena – atpūta pie okeāna (B)  

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

 9.dienas vakarā piedāvājam doties kopīgās vakariņās, lai izbaudītu vietējo folkloru un ēdienus, tas 
ir ģimenes restorāns, kur tikai mums uzstāsies deju trupa ar nacionālām dejām un dziesmām! Tā 
teikt: ar godu atvadamies no Algarves! 

10.diena . Algarve – Lisabonas piekraste (B)  

 Rīta pelde okeānā 
 Kafijas pauze Silvešā, senajā cietokšņu pilsētā vēl Algarvē 
• Brauciens cauri Seisimbras mežiem uz Espišelas ragu, vienu no romantiskākajām vietām mīlniekiem 

– atvadas no okeāna – meditējam 
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 Izturīgajiem –  pastaiga Lisabonas vecpilsētas sirdī – Rossio un Baixa, kur iesakām arī baudīt 
vakariņas, sāksim ar grilētām sardīnēm vai garnelēm ar Alentežu baltvīnu vai kādu īstu grilētu 
gaļu? Lisabona, kas izvietojusies uz 7 pakalniem, ir jāiepazīst staigājot, tāpēc katru dienu pa 
mazam gabaliņam iepazīsim jauko pilsētu. Pilsēta ir ļoti dažāda… 

 Nakts 3* viesnīcā Lisabonā 

 11. diena. Lisabona (B)  

 Lisabonas apskates ekskursija (~4H) krievu valodā ar vietējo gidu ar autobusu. Lisabona 
izvietojusies uz 7 pakalniem, 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 
 Nakts 3* viesnīcā Lisabonā 

 12. diena. Uz māju (B)  

 Transfērs uz lidostu 
 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 3 naktis Eštorilā, 2 naktis Lisabonā un 6 naktis Algarvē 3* viesnīcās  ar brokastīm, 

divvietīgos numuros ar ērtībām,  
 3 vakariņas 
 Ekskursiju programma grupas vadītāja pavadībā 
 Ekskursija Lisabonā un Evorā ar vietējo gidu 
 Ceļojuma organizācija 

 Ceļojuma cenā neietilpst:  

 Pacēlājs Sitio – 2 EUR 
 Fado folkloras šovs ar vakariņām Lisabonā - ~ 45 EUR 
 28.tranvajs, taksometra pakalpojumi, sabiedriskais transports, muzeji, baznīcas; 
 Sintras karaļu pils no 15 EUR  
 Silvešas cietoksnis – 4 EUR 
 Sagrešas cietoksnis – 5 EUR 
 Vīna degustācija ar uzkodām ~ 35 EUR 
 Izbrauciens ar kuģīti (ar transfēru) ~ 45 EUR 
 Folkloras šovs un vakariņas Algarvē - ~ 45 EUR 
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 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 550 EUR jāsamaksā līdz 18.03.2018. 
 Pārējā summa 500 EUR jāsamaksā līdz 18.07.2018. 

 


