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Portugāle ar Algarvi 

 04.10. – 11.10.2019., 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 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, Sintru 
u.c. Lisabona - īstena hedonisma citadele, kurp doties baudīt - gan gastronomiju, gan stilu, gan 
pilsētvidi. Citu Eiropas valstu galvaspilsētu vidū Lisabona ir unikāla kaut tālab vien, ka būdama lielpilsēta, 
vienlaikus spējusi saglabāt mazas pilsētas sajūtu. Lisabonā jūs visu laiku nepamet sajūta, ka tas, kas ar 
jums notiek, patiesībā ir tāds dzīves kino. Teju katrs pilsētas stūris ir kadra vērts. 4 naktis dzīvojot 
pilsētas pašā centrā, ļaus Jums to iepazīt pa mazam gabaliņam katru dienu!  

Algarve ir zelta pludmaļu reģions – to ieskauj kaļķakmens klintis un mazi, vienkārši restorāniņi, kuru 
piedāvājumā ir svaigi noķertas zivis – grilētas un apslacītas ar vietējo olīveļļu. Te ir tik daudz skaistu 
vietu, okeāna krasts ir fantastisks un dažāds, te laiks apstājas, jo ir skaisti saulrieti un saullēkti, cita 
smarža, un nerimstoši viļņi okeānā…  

 1.diena. Pāri visai Eiropai   

 Lidojums Rīga – Lisabona 
 Transfērs uz Praia Da Rochas pludmales viesnīcu Algarvē 
 Algarve -  dzīve pie jūras ir pavisam savādāka - tā ir cieši saistīta ar dabu, zvejniecība - visā krasta 

garumā zvejnieki, kas apguvuši amatu no saviem tēviem, dodas jūrā pēc tinteszivīm un astoņkājiem, 
sardīnēm un tunča, apelsīnu audzes, mazās baltās pilsētiņas, vīnogulāji un olīvkoki… Laiks apstājas? 

 Šāda veida dzīve atšķiras no mums ierastās ikdienas, tāpēc piesaista tūristus. Vakarā izejam ielās pa 
promenādi, lai nogaršotu kādu vietējo gardumu – kataplanju vai garneles ķiploku mērcītē ar vino 
verde? 

 Praia da Rocha - brīnišķīgā, plašā pludmale ar promenādi. Praia de Rocha svarīgākais vēsturiskais 
piemineklis ir Sv.Katrīnas forts (Fortaleza da Santa Caterina), kas tika uzcelts pirms 300 gadiem. 
Katru vakaru atpūtnieki piepilda forta terases, lai izbaudītu fantastiskus saulrietus 

 Nakts 3* viesnīcā Praia da Rocha pludmalē 

 2.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 Praia da Rocha pludmalē 
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 3.diena. Algarves stāvvkrasti  

 Brauciens uz ostu, no kurienes kāpsim uz kugīša, kas mūs vedīs gar okeāna stāvajiem krastiem, lai 
pavērotu kāds ir okeāns no otras puses… būs iespēja peldēties, ja vien laika apstākļi būs labvēlīgi. 
Tā mēs varēsim iepazīt Algarves ainavas no okeāna puses… 

 Villamūra – viena no dārgākajām jahtu ostām, kur varēsiet iedzert kafiju un papriecāties, cik skaisti 
prot svinēt dzīvi atpūtnieki! Vilamūras milzīgā osta, kas ir viena no lielākajām Dienvideiropā, ir pilna 
ar luksusa preču veikaliem, restorāniem un disko klubiem. Viens no bāriem pieder slavenajam 
futbolistam Figo, un bāra nosaukums atkārto sportistu numuru „Sete”. Vilamūra ir viens no 
vispopulārākajiem Algarves tūristu galamērķiem, kas piesaista ar savu plašo un garo pludmali, 
vienīgais ko te vajag līdz – gana daudz naudas!   

 Pēcpusdienas pastaiga – Albufeirā - kas piedāvā lieliskas pludmales. Pilsētas tūristu zona iedalīta 
divās daļās - Areias de São João, kurā izvietojušies bāri un vecpilsēta, kura būvēta arābu arhitektūras 
stilā un Praia dos Pescadores jeb Zvejnieku pludmale un Praia do Túnel jeb Tuneļa pludmale, kas 
atrodas pilsētas rietumos un kurā iespējams nokļūt, ejot caur klintīs izveidotu tuneli – te iesakām 
nogaršot vietējo jūras produkciju kādā mazā omulīgā krodzinā – grilleta zivs vai astoņkājis? 

 Nakts 3* viesnīcā Praia da Rocha  

 4.diena. Algarve - Lisabona  

 Kafijas pauze Silvešā, senajā cietokšnu pilsētā vēl Algarvē, kur iespējams apmeklēt seno 
nocietinājumu 

 Brauciens cauri Seisimbras mežiem uz Espišelas ragu, vienu no romantiskākajām vietām mīlniekiem 
– atvadas no okeāna – meditējam 

 Seisimbra – vēl viena kūrorta pērle pie okeāna – te iesakām vēlās pusdienas, jo restorānu gana un 
piedāvājums lielisks! 

 Iekārtošanās 3* viesnīcā Lisabonas centrā 
 Lisabonas unikālā arhitektūra, kurā sajaucies koloniālais stils, viduslaiki, gotika, baroks un mūsdienu 

dizains, Alfama vecpilsētas šaurās ieliņas, sarkanie jumti un veļa, kas striķos žāvējas pie ēku laika 
zīmju greznotajām sienām, baloži, soļu klaudzoņa, kurpnieka birstes švīksti, baznīca, kas zvana teju 
pie auss un 28. tramvajs kaut kur tālumā 

 Ja spēki ļaus, iesim iepazīt  pilsētas daļas Baixa un Rossio – kā vietējie nogaršosim mandeļu liķieri 
un tad jau laiks vēlām vakariņām kādā no omulīgajiem krodziņiem 

 5.diena. Mazpilsētu šarms  

 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 
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 Bataļjas klosteris - vārds "batalha" nozīmē "kauja", kas attiecīgi ir dots vēsturiskā kontekstā. 1385. 
gadā Indriķa Jūrasbraucēja tēvs Žuans I mobilizēja portugāļu kaujiniekus un uzveica Kastīlijas karali 
Huanu, izcīnot neatkarību. Pateicībā par uzvaru viņš nodibināja klosteri, tā būvē nolēma apvienot 
dažādus celtniecības stilus – no agrārās gotikas līdz manuelo stilam, no dižgotikas līdz renesansei 

 Atgriešanās viesnīcā Lisabonā 

 6.diena. Klosteri un svētvietas  

 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 

 Arraiolos – vēl viena lieliska mazpilsēta ar savu pili, baznīcu un skaistām ieliņām. Bet te vēl darina 
sienas tepiķus, ko darina jau gs senām tradīcijām kopš 12.gs.  

 Alentežu ir izteikts vīna reģions, jo te ir milzu sausums vasarās un tieši vīnoga te spēj izaugt labi – 
tāpēc dodamies uz saimniecību nodegustēt vietējo produkciju!  

 Atgriešanās viesnīcā Lisabonā 

 7.diena. Pa karaļu takām… 

 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 

 Boca do inferno skatu punkts – stāvās skaistās klintis – ko okeāns grauž un grauž 
 Caskaiš – viena no okeāna glaunākajām atpūtas vietām  
 Atgriešanās 3* viesnīcā Lisabonā 

 8. diena. Lisabona  

 Lisabonas apskates ekskursija 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!  

 Transfērs uz lidostu Lisabonā 
 Lidojums Lisabona – Rīga  

 Ceļojuma cenā ietilpst:  

 Lidojums ekonomiskajā klasē Rīga – Lisabona – Rīga (8 kg rokas bagāža, 20 kg reģistrētā bagāža) 
 Transports visas tūres garumā (degvielas izmaksas, maksas ceļi, stāvvietas, ceļu nodokļi) 
 Dzīvošana 3* viesnīcās  ar brokastīm, divvietīgos numuros ar ērtībām, 3 naktis pie okeāna Algarvē, 

4 naktis Lisabonas centrā 
 Ekskursiju programma grupas vadītāja pavadībā 
 Ekskursijas 2 dienas ar vietējo gidu 
 Ceļojuma organizācija 
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 Ceļojuma cenā neietilpst:  

 Pacēlājs Sitio – 2 EUR (atkarīgs no laika apstākļiem)  
 Izbrauciens ar kuģīti Algarvē no 25 EUR   
 Bataļjas klosteris no 8 EUR 
 Vīna darītava Alentežu  – 20 EUR 
 Sintras karaļu pilis no 10 EUR 
 Sagrešas cietoksnis – 6 EUR 
 Silvešas cietoksnis – 4 EUR 
 Muzeji, baznīcas  
 Pusdienas un vakariņas  
 Ceļojuma apdrošināšana brauciena laikā 

 Ievērībai:  

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

 Minimālais skaits grupā ir 14 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 200.00 EUR avansa iemaksas. 

 Otrā iemaksa 400.00 EUR jāsamaksā līdz 04.04.2019. 
 Pārējā summa 500.00 EUR jāsamaksā līdz 04.08.2019. 

 


