
 

 

 

 

 

                 Jauns skatījums uz Portugāli 
 

         910   EUR 
             2019.gada 12.-19.aprīlis 

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. 

 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. 

 ‘’Mazās odziņas’’ piekrastē un Alentežu reģionā. Katra ar stāstu, īpašu šarmu, ko izbaudīt 

un piedzīvot. 

 Algarves kūrortu reģions ir viena no 

visizslavētākajām vietām Portugālē. Tieši apkaimes 

ciematiņos šeit varot sajust īstu Portugāles garšu. 

Portugāļu nacionālās un daudzveidīgās virtuves 

baudīšana.  

       Atlantijas okeāns un fantastiskās ainavas.  

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 

 

Nepieciešamības gadījumā var tikt mainīta apskates objektu secība 

1. diena 
   12.04. 
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 
13.04. 
sestdiena 
 
Lisabona 

Brokastis viesnīcā.   
Ekskursija Lisabonā.  Žeronimuš klosteris ar Vasko da Gamas kapenēm. Belaņas Tornis- 
Lisabonas simbols (UNESCO mantojuma sarakstā). Vecās Lisabonas gleznainie pakalni no 
Eduarda VII parka skatu laukuma. Pilsētas sirds – Brīvības prospekts un Baiša.  
 

Viesnīca 
Lisabonā 4* 

3. diena 
14.04. 
svētdiena 
Lisabona-
Sintra  
Roka rags  
Kaškaiša-
Lisabona 
 
 

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 muižā - XIX gs., kas celta neogotikas neomanuelino stilā ar 
plašiem dārziem, ir cieši saistīta ar masoniem, reliģiju un okultismu, sniedz patiesu izpratni par 
to, kas ir Sintra. Karaliskās pils apmeklējums pēc vēlēšanās. 
 Eiropas kontinenta galējais rietumu punkts – Roka rags.  
Brauciens gar Atlantijas okeāna piekrasti, kur kā mazas pērlītes ir izkaisītas kūrortpilsētas, 
skaistākās no tām Eštorila un Kaškaiša, aplūkosim arī slaveno sērfotāju pludmali Ginšu. 
Atgriešanās Lisabonā. 

Viesnīca 
Lisabonā 4* 

4. diena 
15.04. 
pirmdiena 
Lisabona-
Vasko da 
Gama tilts-
Evora 

Brokastis viesnīcā. 
Brauciens pa Eiropas garāko tiltu-Vasko da Gamas tiltu. Pieturam Freeport Outlet, kas ir 
lielākais tirdzniecības outlets Eiropā, lai iepazītos ar modes industrijas brendiem.  
Evoras pilsēta tiek dēvēta par Alentežu reģiona ‘’princesi’’. Alentežu reģions viens no 
Portugāles kolorītākiem un eksotiskākajiem reģioniem. Pusdienas ar vietējo ēdienu 
piedāvājumu. Ekskursija Evoras vēsturiskajā daļā. 

Viesnīca 
Evorā 3* 

5. diena 
16.04. 
otrdiena 
Evora-
Monsaraža-
Vila Visoza-
Evora 
 

Brokastis viesnīcā.  
Brauciens uz ainaviskām mazām ‘’pērlītēm’’, skaistākajām Alentežu reģiona pilsētiņām. 
Monsaraža-gleznainā pierobežas pilsēta-cietoksnis pakalna virsotnē. No pilsētas paveras 
pasakaina ainava uz apkārt esošiem vīnogulājiem, olīvkoku birztalām, blakus esošo Spāniju 
un  Guadiānu upi. Elvašas pilsēta ir iekļauta UNESCO kultūras mantojama sarakstā, arī 
mūsdienās tā nav zaudējusi savu viduslaiku šarmu. Vila Viskoza, tulkojumā ‘’auglīgā ieleja’’, 
vēl viena maza pilsēta, kuru rotā  Bragansas hercogu marmora pils. 
Atgriešanā Evorā. 

Viesnīca 
Evorā 3* 

6. diena 
17.04. 
trešdiena 
Evora-
Vilamoura-
Silveša-
Algarve 
 

Brokastis viesnīcā.  
Korķu fabrikas apmeklējums. Portugālē aug 54% no pasaules korķkokiem. Ekskursijā 
uzzināsim kā notiek pārstrāde un ražošana. Dodamies uz slavenāko kūrortreģionu Algarvi. 
Pirmo apskatīsim Vilamouru, pilsēta ir izslavēta ar saviem zivju ēdieniem. Izbaudīsim 
promenādi, kur varbūt varēs satikt kādu no slavenībām. Silveša-bijusī Mauritānijas 
galvaspilsēta. Tās skaistumu aprakstījuši daudzi ceļotāji, bet arābi nosauca to par jauno 
Bagdādi. Pils ‘’Ģreš-de Silveš’’ ir kā pilsētas varenības apliecinājums. 
Nakšņošana Algarvē. 

Viesnīca 
Algarvē 3* 

7. diena 
18.04. 
ceturtdiena 
Ekskursija 
vai atpūtas 
diena pie 
okeāna 

Brokastis viesnīcā. 
Brīvā diena atpūtai pie okeāna vai pēc vēlēšanās (papildmaksa) došanās ekskursijā 
‘’Impērijas slava: Sagreša, Laguša, San-Visente rags’’ Iespēja apmeklēt slaveno ostu Lagušā, 
kurā kādreiz norisinājās lielā tirdzniecība ar vergiem un precēm no visas pasaules. Šeit savu 
ceļu uzsāka  aizokeāna ekspedīcijas. Pabūsim Žēlsirdības ragā un laivās ielūkosimies akmens 
grotās. Tālāk ceļš vedīs uz Eiropas kontinenta pašu dienvidrietuma punktu- San-Visente ragu. 
Romieši sauca šo ragu par svēto. 

Viesnīca 
Algarvē 3* 

8. diena 
19.04. 
piektdiena 
Algarve-
Lisabona-
Rīga 

Brokastis viesnīcā. 
Piejūras Setubala, kur atrodas viens no kolorītākajiem tirgiem Portugālē. Vīna darītavas 
apmeklējums ar degustāciju, kur baudīsim izcilo Moscatel de Setubal. Aplūkosim Kristus 
statuju, kas ir Težu upes krastā un ir slavenās Rio-de-Žaneiro statujas kopija. Atgriešanās 
Lisabonā. 
Transfērs uz lidostu pl. 14.00. Lidojums, tiešais reiss Lisabona-Rīga 16.10-22.35. 
Ierašanās Rīgā. 

 



 

 

 
Cenā ietilpst: 

 Aviobiļete Rīga-Lisabona-Rīga; 

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

 Visu dienu autobusa ekskursijas; izņemot 7.dienu 

 Apdrošināšana; 

 Transfēri un transporta pakalpojumi Portugālē; 

 Pavadošā grupas vadītāja pakalpojumi; 

 Vietējais gids Portugālē (krievu valodā); 

 Nodrošinājums ar audioaustiņām objektos; 

 Nakšņošana 3* viesnīcās ar brokastīm, Lisabonā 4*; visas viesnīcas centrā 

 Korķu fabrikas apmeklējums 

 Ieeja Silveš pilī 

 Ieeja Žeronimuš klosterī 

 Ieeja Evoras baznīcā 
 

 Degustācijas: 
- 1 Alentežu reģiona pusdienas 
- Vīna darītavas apmeklējums ar degustāciju 
 

Papildizdevumi: 

 Pusdienas un vakariņas  
 Ieejas biļetes visos programmā paredzētajos objektos  - ap 40€  
 Kūrorta nodeva, ko apmaksā viesnīcā reģistrējoties katrs individuāli –kopā ap 10 EUR  

 
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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