Portugāle no ziemeļiem līdz dienvidiem
ar atpūtu pie Atlantijas okeāna!
26.09.2018. – 05.10.2018.
Piedāvājuma programma.
*Izlidošanas /ielidošanas laiki norādīti atbilstoši katras valsts vietējam laikam.
Laika starpība Latvijai ar Lielbritāniju un Portugāli 2 stundas atpakaļ.

Datumi
1.diena
26.09.2018.
Trešdiena

2.diena
27.09.2018.
Ceturtdiena

Satikšanās Rīgas lidostā 09:00
Lidojums:
Rīga – Londona 11:30 – 12:15
Londona - Faro 15:00 - 17:55
Auto nomas formalitātes lidostā, transfērs uz
viesnīcu ~ 40km, vakarēšana Albufeiras rosīgajā
vecpilsētā.
Albufeira – bijušais zvejniekciems, kas šodien ir
populārs kūrorts pie Atlantijas okeāna.
Brīva diena atpūtai pie okeāna

Informācija
par
naktsmītnēm
Albufeira de
Paraiso
Studio numurs
ar brokastīm

Albufeira de
Paraiso
Studio numurs
ar brokastīm

Albufeira - Lisabona (250km/ceļā ~2,30h) – Cabo
da Roca (~ 50min) – Sintra ( ceļa ~ 30min) – Nazare
(ceļā ~ 1,40min)
Izbraukšana no viesnīcas ~ 09:30.
Pacelšanās Cristus Rei statujā Lisabonā.

3.diena
28.09.2018.
Piektdiena

Cabo da Roca – Eiropas Rietumu tālākais punkts,
140 metru augsta klints Atlantijas okeāna krastā.

Residence
Nazarē
okeāna krastā
ar brokastīm

Sintra - pilsēta, kas lepojas ar brīnišķīgu vietējo
veģetāciju un ainavu. Pena pils apskate. Sintra ir
iekļauta UNESCO pasaules kultūras mantojuma
sarakstā.
Pārbrauciens līdz Nazare, būsim klāt ~ 20:00
Kopā ~ 450km

4.diena
29.09.2018.
Sestdiena

5.diena
30.09.2018.
Svētdiena

Rīta pusē iepazīsim Nazare, tās vietējo tirgus placi,
iepazīsim kukažiņas, raudzīsim kā vītinās zivis
okeāna vējos, palūkosimies uz Nazare no
augšpilsētas Sitijas, kas izvietojusies uz 110
augstām klinšu pārkarēm.
Nazare - Batalha (ceļā ~45min.) - Fatima
(~35min.) – Tomar (~50min.) - Nazare (~1,30h.)
Kopā ~240 km.
Izbraukšana no viesnīcas ~ 09:00.
Batalha – Portugāles ievērojamākā gotiskā celtne,
ar dievišķi lielām kolonnām, kas iekļautas UNESCO
kultūrvēsturiskajā mantojumā.

Residence
Nazarē
okeāna krastā
ar brokastīm

Residence
Nazarē
okeāna krastā
ar brokastīm

Fatima – katoļu svētvieta, kuru katru gadu apmeklē
~5 miljoni svētceļnieku. Laukums pie Fatimas ir 2x
lielāks par Svētā Pētera laukumu Romā.

Brīvs laiks pusdienu pauzei.
Tomar – Kristus konvents.
Tomar atrodas auglīgākajā Portugāles reģionā, kur
lieliski aug olīvkoki un vīģes.
Atgriešanās viesnīcā ~ 19:00.
6.diena
01.10.2018.
Pirmdiena

Brīva diena atpūtai pie okeāna.

Residence
Nazarē
okeāna krastā
ar brokastīm

Nazare – Alcobaca (ceļā ~20min) - Coimbra (ceļā
~ 1,20h) – Porto (ceļā ~ 1,30h)
Kopā ~ 250km
Alcobaca – viduslaiku abatija, kas saistās ar vienu
no baisākajiem Portugāles mīlas stāstiem.

7.diena
02.10.2018.
Otrdiena

Coimbra - Portugāles bijusī galvaspilsēta, atrodas
pašā Portugāles viducī. Lepojas ar vienu no
vecākajām universitātēm Eiropā.
Pastaiga Universitātes botāniskā dārzā teritorijā,
kas atvērta pastaigām. Brīvais laiks pusdienu pauzei
vecpilsētā.
Brīvs laiks pusdienu pauzei.
Porto Būsim ~ 16:00.
Vakara pastaigā dosimies ~ 19:00 – 21:00.

8.diena
03.10.2018.
Ceturtdiena

9.diena
04.10.2018.
Ceturtdiena

Vecpilsētas apskate kājām.
Bolhao tirgus, vecpilsētas laukumi un skvēri, San
Bento stacija, Rātsnams, Clerigo tornis, Livraria,
brauciens ar kuģīti pa Douru, Gustava Eifeļa
radītais tilts, sarkano lukturu ieliņa...un portvīna
pagrabu apmeklējums ar degustāciju.
Porto – Obidoša (ceļā ~ 2,40h) - Lisabona (ceļā
~1,20h)
Izbraukšana 09:00
Obiduša- pilsēta, nacionālā bagātība. Tā ir dārzos
grimstošu baltu mājiņu pilsētiņa - muzejs zem
atklātām debesīm. Pilsētu ieskauj augsta akmens
mūra siena un puķēm rotātas šauras ieliņas.

Viesnīca
Porto***
ar brokastīm

Viesnīca
Lisabonā
ar brokastīm

Lisabona – Portugāles galvaspilsēta, kas atrodas uz
7 pakalniem.
Vecpilsētas apskate kājām, brauciens ar pilsētas
veco tramvaju.

10.diena
05.10.2018.
Piektdiena

Brokastis, brīvs laiks līdz 13:00.
Transfērs uz lidostu.
Lidojums:
Lisabona – Rīga 16:10 – 22:35

Sveikas
mājas!

☺

Izmaksas personai 985EUR dzīvojot 2-vietīgā numurā.
Piesakoties pirmā iemaksa - 285EUR (maksimālais ceļotāju skaits 16!)
! Līdz 17.04.2018. otrā iemaksa - 200EUR
! Līdz 17.06.2018.trešā iemaksa - 200EUR
! Līdz 17.08.2018. atlikušais maksājums – 300EUR
Izmaksās iekļauts:
* Lidojums Rīga – Londona – Faro un Porto – Rīga.
* 2 rokas bagāžas: viena soma/koferis 40 x 55 x 20 cm 10kg un rokas somiņa/svars nenoteikts 30 x 20 x 20 cm.
* 2 naktis viesnīcā Porto vecpilsētā Viesnīca Hotel Malaposta *** ar brokastīm vai līdzvērtīga
* 3 naktis residencē Nazarē okeāna krastā Hotel Oceano ** ar brokastīm
* 1 nakts Lisabonas centrā Hotel A.S.LISBOA *** ar brokastīm vai līdzvērtīga
* 3 naktis Albufeirā pie okeāna Paraiso Albufeira*** Studio tipa numurs ar brokastīm vai līdzvērtīga
* Pārvietošanās ar mikroautobusu (9 vietas) saskaņā ar programmu;
* Transfērs no Faro lidostas uz apartamentiem 26.09.2018.
* Grupas vadītājs/šoferis Dace Ķirķe/Miks Gerulis.

Ieejas maksas saskaņā ar programmu 49EUR 2017.gada cenas:
* tramvajs/metro uz lidostu 05.10.2018. ~ 2.55 EUR(Porto),
* funikulieris ~ 1.20EUR (Nazare);
* Pena pils apmeklējums Sintrā~ 14 EUR;
* Cristus Rei skatu laukums Lisabonā ~ 5 EUR;
* kruīzs ar kuģīti pa Duoro (1h), portvīna pagrabu apmeklējums ar degustāciju ~15 EUR;
* Alcobacas klostera apmeklējums ~ 6 EUR.

Iespējamie papildus izdevumi
*Apdrošināšana (ja nepieciešams);
* Papildus nododamā bagāža (ja nepieciešams) līdz 20 kg, vienā lidojuma virzienā ~ 40EUR. Pēc pieredzes nododamo bagāžu ieteicams ņemt atpakaļ lidojumam, ja plānots ceļojuma laikā iepirkties.
*u.c. personīgie izdevumi (pusdienu piedāvājumi ~ 5-7 EUR, vakariņas krodziņā no ~10 EUR).

Pievērs uzmanību:
1. Ceļošanai izmantojam tikai LATVIJAS PILSOŅU PASES!
Uz drīzu tikšanos!
Jūsu Dace Ķirķe

