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Lieldienas Portugāles laukos 

 19.04. – 23.04.2019., 5.dienas, cena 800 EUR  

Portugāle – Atlantijas okeāna skaistule, tālākais Eiropas kontinenta punkts. Dabas varenība un 
okeāna spēks te jaušams ik uz soļa. Ja gribat agrāku pavasari, 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 – laukiem – nosaukumi varbūt Jums neko 
neizteiks, jo šoreiz vedam Jūs tur, kur vēl neesiet bijuši, kaut Portugāle jau Jums ir sirdīs… Ieskatīsimies 
senajās ostās, kur zvejnieki ik dienas ķer savu lomu, vai arī vīnogulājos. Te ir svaigākie jūras produkti, 
zaļais vīns, gardās pastel del nata kūciņas, svaigi spiesta apelsīnu sula, īsta kafija… Tas ir tikai sākums.  

Evoras pilsētas diženums un senatne aicina uz klejošanu pa ielām, iegriežoties kādā mazā krodziņā, 
notiesāt grilētu sardīni vai melno mežacūku… Bodītes, kur korķozola izstrādājumi un  keramikas, un 
izšuvumi pārpārēm… Alentežu reģions, kam raksturīgi pauguraini līdzenumi, kam raksturīga ainava 
vīnogulāji un korķozola birzis, kas ir valstiski aizsargātas! Tas ir jāredz! Īsās brīvdienas būs skaistas, 
siltas un jaukas!  

 1.diena. Pāri visai Eiropai   

 Lidojums Rīga – Lisabona 
 Setubala ir sena pilsēta Portugāles centrālajā daļā pie Sadu upes ietekas Atlantijas okeāna Setubalas 

līcī. 20. gadsimta pirmajā pusē Setubala bija svarīgs Portugāles zivju (sevišķi sardīņu) ieguves un 
pārstrādes centrs. Mūsdienās attīstās kā kūrortpilsēta, pateicoties lieliskajām pludmalēm. Labā 
klimata dēļ 16.—18. gadsimtā daudzi portugāļu augstmaņi Setubalā un tās apkārtnē uzcēla savas 
ārpilsētas rezidences 

 Dodamies vakara pastaigā – lai apskatītu ostas kvartālu, kur ir arī daudzi nelieli restorāni, kur iesakām 
pavakariņot – jo okeāna zvejotais tepat uz vietas – garneles ķiploku mērcītē vai dorada, astonkājis, 
ar vino verde? Gardi!  

 Nakts 4* viesnīcā Setubalas centrā 

 2.diena. Mazpilsētu šarms!  

 Sesimbra ir tipisks kūrorts, tajā valda harmoniska un mierīga atmosfēra. Okeāna rāmais spogulis  
piekrastē vizuļo tumšzilā krāsā, kontrastējot ar saules zeltītajām pludmales smiltīm. Te ir - gleznainas 
pludmales, brīnišķīgas dabas ainavas un portugāļu vēstures mantojums atrodams šajā nelielajā 
Portugāles pilsētiņā. Tūristiem tā ir kā īsts dārgakmens - jo nav tūristu pārpildīta, taču skaistuma 
ziņā tiek pielīdzināta Portugāles dienvidu Algarvei… Sesimbras pils, Santiago cietoksnis un brīvais 
laiks pastaigai pa okeāna liedagu... Glāze vīna pludmales restorānā ar kādām uzkodām? Baudām 
dzīvi nesteidzoties!  

 Azeitao ciemats ir pazīstams ar saviem izcilajiem vīniem un siera darināšanu, tie ir lauki, kur ganības 
un saimniecības sauktas par kvintām. Iepazīšanās ar seno vīna darīšanas procesu un neliela  
portugāļu vīna degustācija José Maria da Fonseca vīna darītavā 

 Brauciens cauri Serra da Adabida dabas parks ar mūžzaļiem krūmiem un kokiem - galvenokārt, 
priedēm un cipresēm, kas aizsargā skaisto savvaļas ainavu, putnus un dzīvniekus, tādus kā ērgļi, 
meža kaķi, āpši 

 Espišelas rags – romantiska vieta, kur vienkārši būt un meditēt – jo klusums un miers te valda 
 Pārbrauciens uz Alentežu reģionu 
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 Iekārtošanās 4* viesnīcā pie Evoras 

 3.diena. Lieldienas – svētki visiem  

 Evoras pilsētas apskate - tās vēsture ir ļoti daudzveidīga, sākot no romiešu laikiem un beidzot ar 
mūsdienām, kad tās apkārtne tiek izmantota plašai vīnogu audzēšanai 

 15. gadsimtā Evorā dzīvoja liela daļa portugāļu augtākās sabiedrības daļas locekļu. Arī šīs pilsētas 
centrs iekļauts UNESCO pasaules kultūras mantojumu sarakstā, kuru kopumā varētu saukt par vienu 
lielu muzeju. Pilsētā ir arī dažādas "manuelo" stila ēkas, kas raksturīgas tikai Portugālei, jo tas 
aizsākās karaļa Manuela I valdīšanas laikā. Noteikti apskatīsim Romiešu jeb Diānas templi 

 Šodien, kad visi iet baznīcā uz lielo Dievkalpojumu – redzēsim tipiskās viņu tardīcijas, jo ticība šai 
zemē ir zelta vērta, īpaši laukos 

 Brīvajā laikā iesakām nogaršot vietējos lauku labumus – mežacūkas sautējumu vai kaut ko no gaļas, 
jo esam prom no okeāna… Evoras apkārtne slavena arī ar korķozola birzīm, tāpēc te ir vieta kur top 
viņu izstrādājumi! Tās ir gan kleitas, gan kurpes, somas, maki uc. Atliek vien nobrīnīties, cik daudz 
fantāzijas ielikts apstrādājot šo universālo materiālu 

 Monsaraz – Alentežu pasaku pilsēta, viduslaiku pērle, ļoti labi saglabājusies kalna galā. Kopš 2017.g 
iekļauta Portugāles 7 skaistāko ciematu sarakstā, kā muzejs zem klajas debess, sakopta, klusa, balta, 
ar ziediem rotāta, un vēl sava pils kalna galā. Esot te – laiks apstājas… Laiks veldzēties ar kādu vieglu 
dzērienu, kafiju un kūku? Baudām!  

 Atgriešanās 4* viesnīcā pie Evoras, laiskojamies saulītē  - ja laika apstākļi mūs lutinās, tad viesnīcas 
baseins būs pilns ar ūdeni!  

 4.diena. Turpinam izbaudīt mieru laukos  

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

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

 Tālāk dodamies uz nakstmājām pie okeāna 
 Eštorila – viens no slavenākajiem kūrortiem Lisabonas tuvumā – slavens ar savām villām un kazino. 

Te ir vieta, kur cilvēki pulcējas, lai izrādītos, pastaigātu, papusdienotu. Svaigs gaiss, labs ēdiens – 
un kāpēc gan ne? 

 Nakts 3* viesnīcā Eštorilā 

 5.diena. Pastaigājam? 

 Brīvs rīts atpūtai vai pastaiga gar promenādi 2,5 km uz blakus esošo kūrorta zonu Kaskaiš 
 Kaskaiš – viena no okeāna glaunākajām atpūtas vietām, ar senām ieliņām, mazām bodītēm, 

restorāniņiem, savu pludmali, arī te cilvēki brauc paelpot svaigu gaisu, baudīt okeāna mieru, jo te 
tas ir kluss un mierīgs!  

 Transfērs uz lidostu 
 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) 
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 Dzīvošana 4* viesnīcās 3 naktis un 3* viesnīcā 1 nakti  ar brokastīm, divvietīgos numuros ar ērtībām  
 Ekskursiju programma grupas vadītāja pavadībā 
 Ekskursija ar vietējo gidu Evorā 
 Vīna darītavu apmeklējums ar nelielu degustāciju 
 Ceļojuma organizācija 

 Ceļojuma cenā neietilpst:  

 Ieejas maksa baznīcās un muzejos 
 Personīgie tēriņi 
 Ceļojuma apdrošināšana brauciena laikā 

 Ievērībai:  

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

 Minimālais skaits grupā ir 12 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 

 Lieldienas ir svētki Portugālē, tāpēc jārēķinās, ka veikali, restorāni, muzeji, baznīcas var būt slēgti 

 Pieteikšanās ceļojumam:  

 Piesakoties ceļojumam, nepieciešama pases kopija un jānoslēdz ceļojuma līgums. Jūsu vieta tiks 
rezervēta pēc 200.00 EUR avansa iemaksas. 

 Otrā iemaksa 300.00 EUR jāsamaksā līdz 19.01.2019. 
 Pārējā summa 300.00 EUR jāsamaksā līdz 19.03.2019. 

 


