Portugāle no ziemeļiem līdz dienvidiem
ar atpūtu pie Atlantijas okeāna!
29.09.2020. – 09.10.2020.
Piedāvājuma programma.
Datumi
1.diena
29.09.2020.
Otrdiena

2.diena
30.09.2020.
Trešdiena

3.diena
01.10.2020.
Ceturtdiena

4.diena
02.10.2020.
Piektdiena

5.diena
03.10.2020.
Sestdiena

*Izlidošanas /ielidošanas laiki norādīti atbilstoši katras valsts vietējam laikam.
Laika starpība Latvijai ar Lielbritāniju un Portugāli 2 stundas atpakaļ.

Tiekšanās Rīgas lidostā 10:50 bagāžas
nodošana.
Lidojums: Rīga – Lisabona 12:50 – 15:25
Auto nomas formalitātes un dodamies līdz
Porto ~ 300km pa autobāni. Atpūta vai
naksnīga pastaiga Porto ieliņās ☺
Vecpilsētas apskate kājām.
Bolhao tirgus, vecpilsētas laukumi un skvēri,
San Bento stacija, Rātsnams, brauciens ar
kuģīti pa Douru, Gustava Eifeļa radītais
tilts, sarkano lukturu ieliņa... un portvīna
pagrabu apmeklējums ar degustāciju.

Informācija
par
naktsmītnēm
Viesnīca
vecpilsētā
Porto ***
ar brokastīm

Viesnīca
vecpilsētā
Porto ***
ar brokastīm

Porto – Pinhao ~ 120km/ 1,30 h
Rīta pusē dosimies uz Douras upes ieleju,
kur aug portvīna vīnogas, pabaudīsim skatus
un ogas ☺
Pinhao - Coimbra (ceļā ~180km/2h)
Viesnīca
Coimbra - Portugāles bijusī galvaspilsēta,
Nazarē
atrodas pašā Portugāles viducī. Lepojas ar
okeāna krastā
vienu no vecākajām universitātēm Eiropā.
ar brokastīm
Brīvais laiks pusdienu pauzei vecpilsētā.
Coimbra - Nazare (~110km/1,15h.)
Kopā ~ 410 km. Ierašanās Nazare ~ 19:00.
No rīta iepazīstam Nazari, pastaiga pa
ciemu, tirgus laukums, kukažiņas, vēl tikai
Nazarē pa mazajām ieliņām graciozi defilē
autentiski ģērbtas zvejnieksievas ☺
Nazare – Obiduša (ceļā~40km/35min)
Obiduša – pilsētiņa kā muzejs zem atklātām
Viesnīca
debesīm, to ieskauj augsts mūris. Brīvais
Nazarē
okeāna krastā
laiks. Obiduša – Peniche (~22km/25min)
ar brokastīm
Peniche – iespaidīgi akmeņu stāvkrasti.
Degustēsim austeres okeāna krastā, pikniks
pie okeāna ☺ Peniche - Nazare (~ 64km/
50min.) Atgriešanās viesnīcā ~ 17:00.
Vakarā dosimies vakariņot krodziņā ar
dzīvo mūziku. Baudīsim okeāna veltes ☺
Nazare – Alcobasa ~ 12km/~ 15min
Izbraukšana no viesnīcas ~ 09:30.
Šodien skatām Portugāles vēsturē nozīmīgas
Viesnīca
vietas.
Nazarē
Alcobaca – viduslaiku abatija, kas saistās ar okeāna krastā
vienu no slavenākajiem Portugāles mīlas
ar brokastīm
stāstiem. Ieeja 6eur

Alcobaca – Batalha ~ 25km/ 30min
Batalha – Portugāles suverenitātes simbols,
. ievērojama gotiskā celtne, ar dievišķi
lielām kolonnām.
Batalha – Fatima ~ 20km/~30min
Fatima – katoļu svētvieta, kuru katru gadu
apmeklē ~5 miljoni svētceļnieku. 1917. gada
13. maijā trīs ganiņiem Franciskam, viņa
māsai Jacintai un māsīcai Lūcijai – pļavā
netālu no nelielas Portugāles pilsētiņas
Fatimas parādījās Dievmāte.
Pusdienu pauze//brīvais laiks.
Fatima – Tomāra ~30km/~30min
Tomāra – Kristus konvents, te saimniekoja
templieši. Tomar atrodas auglīgākajā
Portugāles reģionā, kur lieliski aug olīvkoki
un vīģes. Ieeja 6 eur
Tomāra – Nazare ~ 80km/ ~ 1,10h
Kopā ~ 170km Atgriešanās viesnīcā ~
19:00.
6.diena
04.10.2020.
Svētdiena

7.diena
05.10.2020.
Pirmdiena
1910.gada
5.oktobris
Portugāles
Republikas
pasludināšanas
diena

8.diena
06.10.2020.
Otrdiena

Brīva diena atpūtai pie okeāna, svētdiena
taču... ☺

Nazare – Sintra (~1,30min) - Cabo da
Roca (~30min) Lisabona (~50min) Kopā ~190km
Izbraukšana no viesnīcas ~ 08:00
Sintra - pilsēta, kas lepojas ar brīnišķīgu
vietējo veģetāciju un ainavu. Sintra ir
iekļauta UNESCO pasaules kultūras
mantojuma sarakstā.
Cabo da Roca – Eiropas Rietumu tālākais
punkts, 140 metru augsta klints Atlantijas
okeāna krastā.
Ierašanās Lisabonā ~ 15:00.

Viesnīca
Nazarē
okeāna
krastā
ar brokastīm

Viesnīca
Lisabonā
vecpilsētā
ar brokastīm

Lisabona – Portugāles galvaspilsēta, kas
atrodas uz 7 pakalniem.
Vecpilsētas apskate.
Lisabona – Albufeira ~260 km ceļā ~2,50h
Izbraukšana no viesnīcas ~ 12:00
Rīta pusē izbrauciens ar seno tramvaju
vecpilsētas ielās.
Pacelšanās Cristus Rei statujā Lisabonā.
Pārbrauciens ierašanās Albufeirā ~ 14:00.
Pa ceļam pieturēsim pie portugāļu apavu
veikala SeaSide, iepirkšanās pauze ☺

Viesnīca
Albufeirā
pie okeāna ar
brokastīm

Albufeira – bijušais zvejniekciems, kas
šodien ir populārs kūrorts pie Atlantijas
okeāna.
Vakarā dosimies uz Albufeiras vecpilsētu,
varēsim izbaudīt veikaliņus vakara krēslā/
krodziņus ar dzīvo mūziku/naktsdzīvi ☺
Atgriešanās viesnīcā 23:00

9.diena
07.10.2020.
Trešdiena

10.diena
08.10.2020.
Ceturtdiena

11.diena
09.10.2020.
Piektdiena

Brīva diena atpūtai pie okeāna

Viesnīca
Albufeirā
pie okeāna ar
brokastīm

Brīva diena atpūtai pie okeāna, šovakar
jau klāt atvadu vakars ☺

Viesnīca
Albufeirā
pie okeāna ar
brokastīm

Brokastis, atvadu pelde okeānā ☺
Transfērs uz lidostu, atvadu loks caur
Lisabonu
Izbraucam ~ 10:00, līdz lidostai ~ 250km
Lidojums: Lisabona – Rīga 16:40 – 23:00

Sveikas
mājas!

☺

Izmaksas personai 1085EUR dzīvojot 2-vietīgā numurā.
Grupā 16 ceļotāju! Programma veidota lai, katra otrā diena, būtu bez lielas sēdēšanas transportlīdzeklī ☺
Piesakoties pirmā iemaksa - 185EUR
! Līdz 19.03.2020. iemaksa - 150EUR
! Līdz 19.04.2020. iemaksa - 150EUR
! Līdz 19.05.2020. iemaksa - 150EUR
! Līdz 19.06.2020. iemaksa - 150EUR
! Līdz 19.07.2020. iemaksa - 150EUR
! Līdz 19.08.2020. iemaksa - 150EUR
Izmaksās iekļauts:
* Lidojums ar Airbaltic Rīga – Lisabona – Rīga / nododamā bagāža 20kg
* 2 naktis viesnīcā Porto*** vecpilsētā ar brokastīm
* 4 naktis viesnīcā Nazarē*** okeāna krastā ar brokastīm
* 1 nakts Lisabonas *** vecpilsētā ar brokastīm
* 3 naktis Albufeirā *** pie okeāna ar brokastīm
* Pārvietošanās ar mikroautobusu (9 vietas) saskaņā ar programmu
* Grupas vadītāji/šoferi vienā personā Dace Ķirķe un Miks Gerulis
Ieejas maksas saskaņā ar programmu ~50EUR 2019.gada cenas:
* funikulieris ~ 1.20EUR (Nazare);
* Pena pils apmeklējums Sintrā~ 14EUR;
* CristusRei skatu laukums Lisabonā ~ 5EUR;
* Tramvajs Lisabonā 3.45EUR
* kruīzs ar kuģīti pa Duoro (1h), portvīna pagrabu apmeklējums ar degustāciju ~15EUR;
* Alcobacas un Tomaras klosteru apmeklējums ~ 12EUR.
! Papildus personīgie izdevumi /pusdienu piedāvājumi ~ 7 EUR, vakariņas krodziņā no ~10EUR.
Uz drīzu tikšanos!
Jūsu Dace Ķirķe
Tālr. 29474846

