
 

 

 

 

 

                 Portugāles brīnumi  
no dienvidiem līdz ziemeļiem 

 

           640 EUR + aviobiļete 330 EUR 

Visas ekskursiju dienas un 4 degustācijas iekļautas cenā 
             2018.gada 03.-10.augusts 

Iespēja izbaudīt Portugāli par 100 % labā kompānijā.  

Ļausimies okeāna šalkām, elpu aizraujošām ainavām, vīna reibumam un gardumiem, 

kurus var sastapt tikai portugāļu krodziņos. Iepazīsim fantastiskos arhitektūras un 

dabas brīnumus, kas ietilpst Portugāles ‘’ zelta lokā’’. 

 Ceļojuma laikā jūs gaida:  

        Sintra. Aristokrātiskā kalnu pilsēta uz rietumiem no Lisabonas 

ir kā pasaku piļu mājvieta, ko ieskauj ziedu dārzi un savvaļas meži. 

Sintra nozīmē Mēness un šo vārdu pakalniem piešķīruši romieši. 

Savukārt lords Bairons Sintru ar tās dārziem nodēvējis par 

"Brīnišķīgo Ēdeni". Regaileira muiža- romantiskākā vieta Sintrā. 

Rokas rags - vistālākais Eirāzijas kontinenta rietumu punkts – šeit 

atrodams pārsteidzoši liels 

skaits ievērības cienīgu apskates objektu. 

      Porto. Portugāles ziemeļu galvaspilsēta Duoro upes 

krastos ar pārsteidzošu arhitektūru, vilinošām ieliņām un, 

protams, portvīnu. ‘’Mazās odziņas’’ piekrastē un Duoro upes 

reģionā. Katra ar stāstu, īpašu šarmu, ko izbaudīt un piedzīvot. 

Batalja. Eiropas gotikas šedevrs un sakrālās kultūras 

piemineklis. 

Portugāļu nacionālās un daudzveidīgās virtuves baudīšana.  

       Atlantijas okeāns un fantastiskās ainavas.  

Mira de Aira ala, kurā elpa aizraujas no dabas veidotiem 

brīnumiem.  

Lisabona- viena no krāšņākajām Eiropas pilsētām ar maziem 

tramvajiem, romantisku vecpilsētu, kuru piepilda Fado smeldzīgās 

melodijas, ziedu un jūras smaržu, vilinošiem krodziņiem un rosīgo 

dzīvi.              
              

                                                 Un tas vēl nav viss… 

 

  



 

 

 

 

Portugāle no dienvidiem līdz ziemeļiem 

 

 

1. diena 
   03.08. 
piektdiena 
 
Rīga-
Lisabona 

 
Tikšanās Rīgas lidostā pl.11.00. Lidojums,  tiešais reiss Rīga- Lisabona 12.50-15.25. 
Ierašanās Lisabonā. Transfērs uz viesnīcu. 
Izmitināšanās viesnīcā Lisabonā.  Brīvā pēcpusdiena. 

Viesnīca 
Lisabonā 4* 

2. diena 
04.08. 
sestdiena 
 
Sintra  
Roka rags  
Kaškaiša 
 

Brokastis viesnīcā.  Sintra  - bijusī portugāļu karaļu vasaras rezidence, pakalni, kuros mirdz 
pasaku pilis, fantastiskas villas ar vilinošām ainavām, kuras apbur gadsimtu garumā. Regailera 
muižas apmeklējums ar gidu Regailera muiža- XIX gs. muiža, kas celta neogotikas 
neomanuelino stilā ar plašiem dārziem, ir cieši saistīta ar masoniem, reliģiju un okultismu, 
sniedz patiesu izpratni par to, kas ir Sintra. Brīvais laiks vai iespēja apmeklēt Karalisko pili.  
Pusdienas ar nacionāliem ēdieniem. Eiropas kontinenta galējais rietumu punkts – Kabo de  
Roka rags. Brauciens gar Atlantijas okeāna piekrasti, kur kā mazas pērlītes ir izkaisītas 
kurortpilsētas, skaistākās no tām Eštorila un Kaškaiša, aplūkosim arī slaveno sērfotāju 
pludmali Ginšu. Atgriešanās Lisabonā. 

Viesnīca 
Lisabonā 4* 

3. diena 
05.08. 
svētdiena 
 
Obiduša   
Nazare    
Aveiru -
Portu 
 

Brokastis viesnīcā.  
Viduslaiku Obiduša ar savām mazajām ieliņām, kas apjozta ar vareno mūri, radīs īstu 
romantisku noskaņu.  Slavenais ķiršu liķieris džiņa(Ginja) šokolādes glāzītēs būs īsta 
bauda katram gardēdim. Pārbrauciens līdz Nazare. Nazare ir zvejnieku pilsētiņa Atlantijas 
okeāna piekrastē. Pusdienām vietējā krodziņā ir vienmēr pievienotā vērtība - skats uz okeānu. 
Pārbrauciens līdz Aveiru Aveiru ir ‘’portugāļu Venēcija’’, jo visa pilsēta atrodas uz saliņām starp 
kanāliem. Iespēja pabraukt ar tradicionālajām laivām ‘’ molisejruš’’ pa kanāliem. Pārbrauciens 
līdz Portu. 

Viesnīca 
Portu 4* 

4. diena 
06.08. 
pirmdiena 
 
Portu  
Duoru 
 

Brokastis viesnīcā. 
 Vila Nova de Gaija. Šeit tiek ražots viselitārākais portvīns. Vīna pagraba apmeklējums ar vīna 
degustāciju  Apskates ekskursija Portu. Pilsēta ir slavena ar saviem baroka stilā celtajiem 
namiem, zili-baltām flīzēm un zelta ornamentiem. Sv.Franciska baznīca, senākā pilsētas daļa- 
Ribeira, kur ir 6 tilti, viens no tiem ir Eifeļa meistardarbs. Pusdienas Ribeirā. Iepazīšanās ar 
Portugāles ziemeļu reģionu- Miņju. Senās vīna muižas apmeklējums ar slavenā zaļā vīna un 
siera degustāciju. Pārbrauciens līdz Duoru upes līdzenumam. 

Viesnīca 
Douru 4* 

5. diena 
07.08. 
otrdiena 
 
Lamegu 
Kuimbra 
 

Brokastis viesnīcā.  
Brauciens pa reģiona centru Duoru. Aizraujošas ainavas, terases ar vīnogulājiem un 
mutuļojošo upi. Lamega - viens no svētceļnieku apmeklētākajiem centriem - Dziedinošās 
Dievmātes baznīca. Pārbrauciens līdz Kuimbrai. Pusdienas Bairada reģiona restorānā. 
Ekskursija Kuimbrā. Barokālās arhitektūras brīnumi - Universitāte un Žuanīna  Sv. Mihaila 
kapella un senās XVII zāles, kuras iepazīstinās ar Portugālijas karaļiem. Pastaiga pa šaurajām 
Almedinas ieliņām, majestātiskā Katedrāle un Santa-Kruž baznīca, centrālie laukumi un 
neiztrūkstošās tirgotāju rindas radīs īstu viduslaiku atmosfēru. 

Viesnīca 
Kuimbrā 3* 

6. diena 
08.08. 
trešdiena 
Batalja 
Mira de Aire 
Lisabona 
 

Brokastis viesnīcā.  
Portugāles ‘’ viduslaiku pērle’’ – Batalja klosteris. Portugāļu gotikas šedevrs, ir iekļauts 
UNESCO mantojuma sarakstā. Pusdienas vietējā restorānā.  Mira de Aira alu apmeklējums. 
Mira de Aira ala viena no lielākajām pasaulē, to sauc par vienu no Portugāles brīnumiem. Alas 
ir daļa no t.s. Portugāles ‘’zelta loka’’ un top apskates objektiem.  
Pārbrauciens līdz Lisabonai. 

Viesnīca 
Lisabonā 4* 

7. diena 
09.08. 
ceturtdiena 
 
Lisabona 

Brokastis viesnīcā. 
Ekskursija Lisabonā.  Žeronimuša klosteris ar Vasko de Gamas kapenēm. Belensku 
Tornis- Lisabonas simbols (UNESCO mantojuma sarakstā). Vecās Lisabonas gleznaini 
pakalni no Eduarda VII parka skatu laukuma. Pilsētas sirds – Brīvības prospekts un Baiša. 
Slavenās portugāļu kūkas “Pastel de belem”  – portugāļu gastronomiskā brīnuma- 
degustācija. 

Viesnīca 
Lisabonā 4* 

8. diena 
10.08. 
piektdiena 
Lisabona-
Rīga 

Brokastis viesnīcā. 
Brīvais laiks Lisabonas baudīšanai. 
Transfērs uz lidostu pl. 14.00. Lidojums, tiešais reiss Lisabona-Rīga 16.10-22.35. 
Ierašanās Rīgā. 

 



 

 

Nepieciešamības gadījumā var tikt mainīta apskates objektu secība 

 
Cenā ietilpst: 

 Aviobiļete Rīga-Lisabona-Rīga; 

 Nododamā bagāža līdz 20 kg, rokas bagāža līdz 8 kg; 

 Visu dienu ekskursijas; 

 Transfēri un transporta pakalpojumi Portugālē; 

 Pavadošā grupas vadītāja pakalpojumi; 

 Vietējais gids Portugālē (krievu valodā); 

 Nodrošinājums ar audioaustiņām objektos; 

 Nakšņošana 4* viesnīcās ar brokastīm, Kuimbrā 3*; 

 Degustācijas: 
- Slaveno kūku «Pasteis de Belem» 
- Portvīna degustācija Portu 
- Ķiršu liķieris Obidušā 
- Zaļā vīna un sieru degustācija 
 

Papildizdevumi: 

 Apdrošināšana; 

 Pusdienas un vakariņas (ir iespēja pasūtīt kopējās pusdienas); 
 Ieejas biļetes visos programmā paredzētajos objektos  60€  

 
Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai ceļojuma cenā ir pieļaujami LR normatīvo aktu ietvaros nodokļu un nodevu izmaiņu 

gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja 

 
  

Pieteikšanās braucienam:   
Tālis  29132099   

Lidija 26497573                 info@italisgeotour.com  

Elektroniski:    http://ej.uz/Italisbraucieni 
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