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Uz Andre Rieu koncertu Lisabonā 

 15.03. – 19.03.2019., 5.dienas, cena 900 EUR  

Portugāle – Atlantijas okeāna skaistule, nekurzeme, tālākais Eiropas kontinenta punkts. Dabas 
varenība un okeāna spēks te jaušams ik uz soļa. Ja gribat sajust pavasara elpu, baudot viesmīlīgo, bet 
nesteidzīgo portugāļu dzīves ritmu, Jūs esiet īstajā vietā. Lisabona ir kā radīta atsvaidzinošu iespaidu 
gūšanai! Tā ar saviem plašumiem līdzinās futbola laukumam. Tā ir oficiāli atzīta par pasaules pilsētu, tā 
vilina ar mūžzaļo Vidusjūras klimatu, ar saviem ūdeņiem, jo atrodas pie Težu ietekas Atlantijas okeānā, 
ar vēsturi, kas aizsākusies 1200 gadu pirms mūsu ēras un apvieno sevī arābiskos un eiropeiskos 
vaibstus.  

Par Valša Karali kronētais Andrē Rjē (André Rieu), holandiešu izcelsmes vijolnieks, diriģents un 
komponists, savulaik, kopā ar paša izveidoto Johann Strauss Orchestra teju jau 60 mūziķu sastāvu, 
parūpējās par valša mūzikas atmodu, liekot ar jaunu degsmi šajā „siržu Marseljēzā" iemīlēties cilvēkiem 
visā pasaulē. Jums būs iespēja piedzīvot šo mirkli, ja izvēlēsieties doties uz Altices arēnu, klausīties viņa 
koncertu, kas sola gan romantiku, gan balādes, gan valšus! 

Nedaudz jaunu vietu – izbrauciens pa Lisabonas apkārtni pierādīs, ka Portugāle ir vieta, kur var 
atgriezties… 

 1.diena. Pāri visai Eiropai   

 Lidojums Rīga – Lisabona 
 Lisabona ir vecākā Rietumeiropas pilsēta un vienlaikus mūsdienu pilsēta! Senā arhitektūra 

saglabājusies par spīti laika zobam, iekarotāju laupīšanas kārei. Bet Otrais pasaules karš šai pilsētai 
ir gājis secen. Tāpēc tā kļuva par piestātni bēgļiem ceļā uz ASV un patvērumu spiegiem. Šodien 
Lisabona fascinē ar muzejiem, kafejnīcu kultūru, rosīgo nakts dzīvi un dejām no vakara līdz rītam.  
Sajūta - kā brīvam putnam debesīs 

 Transfērs uz 4* viesnīcu Lisabonas centrā 
 Dodamies pastaigā – jo Lisabona ir jābauda staigājot, vērojam mazās ieliņas, un iesakām doties uz 

kādu mazo krodziņu vakariņot… Jo tik daudz jūras produktu pa taisno no okeāna… Viss svaigs un 
gards! 

 2.diena. Lisabona un koncerts  

 Lisabonas apskates ekskursija krievu valodā ar vietējo gidu ar kājām (3-4 h). Lisabona izvietojusies 
uz 7 pakalniem, vēsture diža, daudz kas liecina vēl par varenajiem portugāļu iekarojumiem, tāpēc 
šoreiz ielūkosimies dziļāk, vietās, ko var izstaigāt tikai ar kājām, kur mazajos ielu labirintos, Alfamas 
rajonā vēl smaržo svaigi mazgātas veļas smarža, vai kāds gatavo un cep sardīnes… Mēģināsim 
ielūkoties tur, kur parasti neved! 

 Pusdienās iesakām nogaršot garneles ķiploku mērcītē vai grilētu doradu? Ar atdzesētu baltvīnu no 
Alentežu? 

 Vakarā galvenais notikums – Andrea Riu koncerts Altices arēnā – tur vienkārši ir jābūt… 

 3.diena. Portugāles pilis un vīns  

 Pilnas dienas ekskursija 
 Kelucas pils un dārzs – 18.gs celta, karaļu rezidence… Grezna, nu te mums jābūt!  
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 Mafras pils -  tā ir iespaidīga, krāšņa baroka pils un klosteris. Viena no lielākajām bagātībām šajā pilī 
ir bibliotēka, kas tiek dēvēta par Eiropā skaistāko. Grīdas segums veidots no skaisti rūtaina marmora, 
vairāk nekā 40 tūkst. grāmatu glabājas rokoko stila grāmatu skapjos. Daļa no tām iesietas ādas 
vākos ar zelta apkalumiem 

 Kafijas pauze Mafras viduslaiku pilsētā 
 Un laiks doties uz vīna darītavu, lai nogaršotu vietējo produkciju! Jo Portugāles vīns ir labs! 
 Atgriešanās Lisabonā 
 Nakts 4* viesnīcā centrā 

 4.diena. Lisabona  

 Brīvais laiks pilsētā – šeit atradīsiet gadsimtu vecus koka tramvajus un dzelzs funikulierus, kas 
aizvedīs augšup pa septiņiem stāviem kalniem, uz kura atrodas pilsēta. Var doties uz muzejiem – 
Gubelkeina, Kariešu, arhitektūras un tehnoloģiju muzejs MAAT, Nacionālais mākslas muzejs u.c.  

 Ja vienas dienas laikā vēlaties ieraudzīt Ziemeļatlantijas piekrasti, Antarktiku, Kluso okeānu, Indijas 
okeānu, tropu klimatu un koraļļu rifus – tad vizīte Lisabonas okeanārijā ir vienkārši obligāta 

 Lisabonas galvenais tirgus, šajā vietā jau no 1892. gada tā centrā, tieši zem orientālā stikla doma, 
atvērti moderni ēšanas staļļi. Var gan iepirkties, gan papusdienot. Vai vienkārši laiskoties pilsētas 
burzmā, iegriezties uz Belem kūciņām un īstu kafiju, nogaršot ginju vai kādā jumta terasē baudīt 
atdzesētu vino verde … 

 Izbrauciet ar seno koka 28.tranvaju – tas vien ir piedzīvojums 
 Sv. Georga cietoksnis - no cietokšņa mūra rampām paveras skaistākie Lisabonas un Težu upes 

gultnes skati. Cietokšņa teritorijā atrodas arī vairāki skatu laukumi 
 Sao Pedro de Alcantara - Restauradores laukumā iekāpiet dzeltenajā funikuliera tramvajā (Gloria lift) 

un brauciet līdz pat Sao Pedro de Alcantara skatu punktam. No šejienes paveras plaša Lisabonas 
panorāma, Saint Jorges cietokšņa mūri un upe 

 Santa Luiza skatu punkts - šis nelielais skatu laukums sniedz skaistu skatu pār vēsturisko Alfama 
rajonu, ko akcentē Saint Miguel baltie torņi un Saint Estevao tornis. Laukuma otrā pusē redzēsi Santa 
Luiza baznīciņu, uz kuras fasādes izveidoti flīžu zīmējumi: viens attēlo Comercio laukumu pirms 
1755.gada zemestrīces un otrs - Saint Jorge cietoksni krustnešu ielenkumā 1147.gadā 

 Vakarā var iegriezties kādā vienkāršajā Fado krodziņā Alfamas rajonā, kur dzied smeldzīgo Fado…  
 Nakts 4* viesnīcā Lisabonā 

 5.diena, Lisabona  

 Transfērs uz lidostu 
 Lidojums Lisabona – Rīga  

 Ceļojuma cenā ietilpst:  

 Lidojums ekonomiskajā klasē Rīga – Lisabona – Rīga (8 kg rokas bagāža, 20 kg reģistrētā bagāža) 
 Transfērs uz/no lidostas, transports - 3.dienas ekskursijā (degvielas izmaksas, maksas ceļi, 

stāvvietas, ceļu nodokļi) 
 Dzīvošana 4* viesnīcā  ar brokastīm, divvietīgos numuros ar ērtībām, Lisabonas centrā 
 Ekskursiju programma grupas vadītāja pavadībā 
 Lisabonas ekskursija ar vietējo gidu 
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 Ieejas Kelucas un Mafras pilī 
 Ekskursija vīna darītavā un degustācija 
 Ceļojuma organizācija 
 Koncerta biļete – 13.sektors (80 EUR + 6 EUR Blueticket seviss) 

 Ceļojuma cenā neietilpst:  

 Muzeji, baznīcas  
 Sabiedriskais transport, taksometra pakalpojumi 
 Ceļojuma apdrošināšana brauciena laikā 

 Ievērībai:  

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

 Minimālais skaits grupā ir 13 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. 

 Ja atsakaties no brauciena, 86 EUR - koncerta biļetes cena netiek atgriezta! 

 Pieteikšanās ceļojumam:  

 Piesakoties ceļojumam, nepieciešama pases kopija un jānoslēdz ceļojuma līgums. Jūsu vieta tiks 
rezervēta pēc 400.00 EUR  avansa iemaksas. 

 Pārējā summa 500.00 EUR jāsamaksā līdz 12.02.2019. 

 


