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Portugāles Ziemeļi  

 01.05. – 05.05.2023., 5.dienas, cena 1200 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. Ieskatīsimies senajās ostās, 

kur zvejnieki ik dienas ķer savu lomu, vai arī vīnogulājos. Te ir svaigākie jūras produkti, zaļais vīns, gardās 

belem kūciņas, svaigi spiesta apelsīnu sula, īsta kafija… Tas ir tikai sākums.  Porto pilsētas diženums un 

senatne aicina uz klejošanu pa ielām, iegriežoties kādā mazā krodziņā, notiesāt grillētu sardīni vai 

garneles ķiploku mērcītē… Bodītes, kur keramikas un izšuvumi pārpārēm… Vai vienkārši pasēdēt Douru 

upes krastā un apcerēt dzīvi! Esam Dienvidu Ziemeļos – baudām nesteidzību! Manjana!  

 1.diena. 01.05. Pāri visai Eiropai  

• Lidojums Rīga – Porto 

• Guimareša -  Nācijas šūpulis, kas arī ir iekļauta UNESCO pasaules kultūras mantojuma sarakstā! Un ne jau velti! Dodamies 

iepazīt! Pusdienas iesakām nobaudīt vietējā krodziņā, jo te viss ir kā pie mammas! Pusdienas ēdīsim vietējā restorāniņā, tā 

iepazīstot vietējo virtuvi! 

• Braga  - bīskapijas centrs un slavenās Bom Jesus de Monte kāpnes, vieta, kur ticības spēks dara savu… Laiks meditācijai un 

emocijām!   

• Iekārtošanās  4* viesnīcā Porto uz 4 naktīm 

 2.diena. 02.05. Porto  

• Porto izsenis bijusi viena no nozīmīgākajām pilsētām Portugālē, kura devusi arī nosaukumu valstij. Te ir ko redzēt, te vienkārši 

ir cits ritms, citas krāsas ar zili baltajām flīzītēm, arhitektūra atšķirīga, reljefs dod savu… Pilsēta romantiķiem! Portu vecpilsēta 

patiešām pelnījusi ceļotāju uzmanību - ne velti tā iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā  

• Jaunā un senā savienojums pilsētā, kurā ir pat metro, rada neatkārtojamu auru. Dienās, kad te spēlē "Portu", pilsēta atdzīvojas, 

kūsā un mutuļo, ko vismaz reizi dzīvē jāpiedzīvo katram  

• Brīvais laiks muzejiem, pastaigām, bodēm…  Un tiem, kam ir vēlēšanās - portvīna degustācija kādā no pilsētas vīna darītavām  

 3.diena. 03.05. Douru ieleja  

• Douru upe sākas Spānijā, ir slavens zemkopības objekts Ibērijas pussalā, tā vijas cauri Spānijai un ietek Atlantijas okeānā pie 

slavenās Porto pilsētas, Douro ielejas sirdī! Ieleja nudien ir kontrastains dabas fenomens! Terases, kur iekārtoti vīnogu lauki,  

upes skaistums, ciematiņi, tāds zaļums… Un šodien jau tas ir UNESCO dabas pieminekļu sarakstā…  

• Ja laika apstākļi būs labvēlīgi: izbrauciens ar rabelo laivu nelielā kruīzā pa Douro upi. Savulaik ar šīm laivām pārvadāja vīnu  no 

Douro ielejas uz Porto pilsētu… Skaistas ainavas garantētas! 

• Douru ieleja slavena ar  portvīna darināšanu, tāpēc dosimies noskaidrot kā tas top!  

• Kafijas pauze omulīgajā Amarantes pilsētā! Seni nami, ielu labirinti, romantika! 

 4.diena. 04.05. Tuvāk pie okeāna…  

• Viana do Castelo – viena pilsēta pie okeāna un Limas upes, kas mums jāredz 

• Barcelus -dosimies uz pilsētu, atklāt gaiļa noslēpumu!  

• Vakarā atvadu vakariņas tipiskā restorānā 
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 5. diena. 05.05. Mājās  

• Transfērs uz lidostu Porto 

• Lidojums Porto – Rīga  

 Ceļojuma cenā ietilpst:  

• Lidojums ekonomiskajā klasē Rīga – Porto – Rīga (8 kg rokas bagāža, 23 kg reģistrētā bagāža) 

• Transports visas tūres garumā (degvielas izmaksas, maksas ceļi, stāvvietas, ceļu nodokļi) 

• Dzīvošana 4* viesnīcā ar brokastīm, divvietīgos numuros ar ērtībām,  

• Ekskursiju programma grupas vadītāja pavadībā 

• Ekskursijas 3 dienas ar vietējo gidu 

• Atvadu vakariņas 4.dienā 

• Pusdienas 1.dienā 

• Vīna darītava Douru 

• Kuģis pa Douru 

• Ceļojuma organizācija 

 Ceļojuma cenā neietilpst:  

• Muzeji, baznīcas, 

• Personiskie tēriņi 

• Ceļojuma apdrošināšana brauciena laikā 

 Ievērībai:  

• Ja vēlaties vienvietīgu istabu ceļojuma laikā, piemaksa 200 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.  

 Pieteikšanās ceļojumam:  

Avansa iemaksa Otrā iemaksa Atlikusī summa 

300 EUR Līdz 01.02.2023 450 EUR Līdz 01.04.2023 450 EUR 

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

iemaksas. 

• Ja iemaksas nav veiktas laikus, MĒNESS DIENA patur tiesības anulēt jūsu rezervāciju iepriekš par to nebrīdinot. 

 Atteikšanās no ceļojuma:  

Atteikšanās datums Līdz 01.02.2023 No 02.02.2023 No 02.04.2023 

Zaudētā summa 50 EUR 50% no summas 100% no summas 

• Līdz 28.04.2023 iespējams pāradresēt citai personai iemaksāto summu, kura vēlas doties konkrētā ceļojumā. 

• 50 EUR netiek zaudēti, ja pārceļ uz nākamo ceļojumu. 


