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Uz Ziemeļiem, kur saule spīd! Portugāle 

 18.10. – 25.10.2019., 8.dienas, cena  1080 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, Peniši, 
Fatimu, Guimarešu, Koimbru u.c.  Ieskatīsimies senajās ostās, kur zvejnieki ik dienas ķer savu lomu, vai 
arī vīnogulājos, kas izaug skaistajā Douru upes ielejā. 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! Lisabonas 7 pakalni – galvaspilsētas šarms!  

 1.diena. Pāri visai Eiropai   

 Lidojums Rīga – Lisabona 
 Portugāles iepazīšanai piedāvājam izbaudīt nacionālo virtuvi un vīnu! Dosimies uz vīna darītavu, kur 

noskaidrosim – kā tas viss notiek šai zemē? 
 Nakts 3* viesnīcā Penišes reģionā 

 2.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 

 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 

 Iekārtošanās 3* viesnīcā Portu 

 3.diena. Ziemeļportugāles pērles  

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

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

 Barseluša - vieta, kur cēlusies populārā portugāļu leģenda par Portugāles simbolu gaili, īstā vieta kur 
to iegādāties!  
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 Nakts 3* viesnīcā Portu 

 4.diena. 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 

 Ekskursiju autobusu, lai iepazītu  slavenākās pilsētas daļas, jo pilsētas nozīmīgākie objekti izkaisīti 
pa gana lielu teritoriju!  

 Brīvais laiks muzejiem, pastaigām, bodēm…  
 Un tiem, kam ir vēlēšanās - portvīna degustācija kādā no pilsētas vīna darītavām 
 Nakts 3* viesnīcā Portu 

 5.diena. Douru ielejā  

 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! 
 Atgriešanās Portu 3* viesnīcā 

 6.diena. Klosteri un svētvietas  

 Rīta kafijai laiks krāsaino namiņu pilsētā Košta Nova, kur dzīvespriecīgie nami viens otram blakus 
rada interesantu atmosfēru 

 Koimbra - Koimbra ir viena no senākajām Portugāles pilsētām, tajā atrodas vecākā Portugāles 
universitāte — Koimbras universitāte, kā arī slavena ar studentu Fado 

 Fatima – vieta, kur apstājas laiks! 1917.gadā trīs ganu bērni stāstīja par Jaunavas Marijas 
parādīšanos netālu no Vila Nova de Ourem pilsētiņas. Marija nodeva šiem bērniem trīs pareģojumus 
un vīzijas. Pirmā bijusi elles vīzija, otrā – Otrā Pasaules kara pareģojums, bet trešā joprojām palikusi 
noslēpumā. Jaunava Marija lūgusi uzcelt kapelu, un viņas griba izpildīta – vietā, kur Jaunava parādījās 
bērniem tika uzcelta neliela baznīca. Šodien tā ir svētceļotāju vieta, kur katra ticīgā sapnis – šeit 
nokļūt! 

 Nakts 3* viesnīcā Eštoril 

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

 Ja karaļi būs mums labvēlīgi, tad Kelucas pils un dārza apskate 
 Boca do inferno skatu punkts – stāvās skaistās klintis – ko okeāns grauž un grauž 
 Caskaiš – viena no okeāna glaunākajām atpūtas vietām 
 Atgriešanās 3* viesnīcā Eštoril 

 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,  
 Ekskursiju programma grupas vadītāja pavadībā 
 Ekskursijas 3 dienas ar vietējo gidu 
 Ceļojuma organizācija 

 Ceļojuma cenā neietilpst:  

 Pacēlājs Sitio – 2 EUR (atkarīgs no laika apstākļiem)  
 Vīna degustācija Douru ielejā ~ 15 EUR 
 Izbrauciens ar kuģīti pa Douro upi  ~ 15 EUR 
 Bataļjas klosteris no 7 EUR 
 Koimbras universitāte - ~10 EUR 
 Vīna darītava ar vieglām vakariņām – 35 EUR 
 Sintras karaļu pilis no 10 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 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. 
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 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 27.04.2019. 
 Pārējā summa 480.00 EUR jāsamaksā līdz 27.08.2019. 

 


