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PORTUGĀLES BRĪVDIENAS

Ekskursiju programma 16 Portugāles pilsētās. 

Ielidošana piektdienās no 2017. gada aprīļa līdz oktobrim.

8 dienas / 7 naktis 4* viesnīcās – 5 naktis Lisabonā, 2 naktis 4* viesnīcā Portu

1. diena. Ielidošana Lisabonā. Transfērs uz viesnīcu, izvietošanās “Hilton Fontana”,

“VIP Executive suites de marques” 4* (vai līdzīgā).
Viesnīca

Lisabonā

2. diena. Brokastis. Apskates ekskursija Lisabonā (1/2 dienas).

Baiša (Lejaspilsēta) – aktīvas tirdzniecības kvartāls, kas būvēts pēc lielās

zemestrīces 1755. gadā pēc precīzi izstrādāta, ģeometriska plāna. Centrālā

pilsētas  avēnija,  Belem rajons  Težu  upes  deltā,  no  kurienes  jūrā  devās

portugāļu kravellas. Pieminekļi, kas saistīti ar Lielo Ģeogrāfisko atklājumu

periodu: Belemas tornis un Hieronīma klosteris, kurā apbedīts Vasko Da

Gama un karalis Manuēls. Piemineklis Pirmatklājējiem.

Viesnīca

Lisabonā

3. diena. Brokastis.  Dienas izbraukuma ekskursija uz  Sintru un  Rokas ragu. Fadu

vakariņas tradicionālā restorānā Alfamas rajonā.

Pabūsiet  Rokas  ragā  –  Eiropas  galējā  rietumu zemesragā,  kur  “beidzas

Zeme un sākas Jūra”, kā arī pasakainā pilsētā Sintra. Sintra ir viduslaiku

karaļu  rezidence,  XVIII  gs.tā  kļuva  par  iecienītu  aristorkrātijas  atpūtas

vietu.  Iepazīsieties  ar  noslēpumainu,  ezotērisku  pils-parka  ansambli

Regaleira  (XX  gs.sākums),  kurā  slepenos  simbolus  mēģina  atšifērt

joprojām. Sniegbaltītes pils, Putu pils. Brīvais laiks pusdienām, Nacionālās

pils  apmeklējumam  vai  pastaigai  gleznainā  zvejnieku  ciematā  Kaškaiš.

Pietura pie leģendārām milzu grotām “Dēmona rīkle” okeāna krastā.

Viesnīca

Lisabonā

4. diena. Brokastis.   10  stundu  izbraukuma  ekskursija  uz  Tomar,   Batalha,

Alcobaca,  Nazaré, Obidos pilsētām. Pusdienas zivju restorānā okenāna

krastā (dorada, vīns).

Templiešu pils Tomarā (XII gs.) un Kristus Ordeņa klosteris, kas būvēts un

pārbūvēts vairāku gadsimtu gaitā. Alkobasa – senākais cisterciešu klosteris

teritorijā,  kurā  atrodas  slavenāko  Portugāles  mīlētāju  Pedru  un  Ineses

apbedījumi  –  kapu skulptūru  šedevrs.  Batalja  –  klosteris,  kas  celts  par

godu uzvarai Kastīlijas karā XIV gs. Tas pārsteidz ar ārējiem izmēriem un

akmens  mežģīnēm  interjerā.  Brauciens  uz  Nazaru  –  agrāk  nelielu

zvajniekciemu,  mūsdienās  –  pilsētu,  kas  izslavēta  ar  zivju  zveju,

pludmalēm, pārsteidzošu virtuvi  un unikāliem tautas tērpiem. Viduslaiku

pilsēta Obiduša – viena no pasakainākajām Portugāles pilsētām. Iekšpus

pilsētas mūriem virzienā uz pili ved nelielas ieliņas ar zemām mājiņām, ko

apvij  rozes...  Aiz  pils  vārtiem  norisinās  bruņinieku  turnīri,  šokolādes

festivāls, pirms Ziemassvētkiem – īsta Ziemassvētku vecīša pilsētiņa.

Viesnīca

Lisabonā

5. diena. Brokastis. Agra izbraukšana uz Portu. Izvietošanās viesnīcā Ipanema Porto

4*  (vai  līdzīgā)  pilsētas  centrā.  Ekskursija  Portu  pilsētā,  portvīna
Viesnīca

Portu
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degustācija. Upes kruīzs. 

Ekskursija  Porto  centrālajā daļā –  valsts  ziemeļu  galvaspilsētā.  Skatīsiet

“dzelzceļa  pili”  -  Sao  Bentu  staciju,  augstāko  torni  pilsētā  –  Kleriguš

beaznīcas zvanu torni. Netālu atrodas viena no skaistākajām grāmatnīcām

pasaulē - “Lello&brālis”. To noteikti ir jāredz... Katedrāles apmeklējums. No

katedrāles  viduslaiku  ieliņas  ar  XII  gs.mājām ved  uz  Douro  krastmalu.

Izbraukums  ar  kuģīti  zem  Eifeļa  un  Kardozu  projektētiem  tiltiem.  Sv.

Franciska baznīca, kurai līdzīgas nav visā pasaulē. Vīna pagrabi, kurā tiek

izturēts slavenais portvīns. Degustācija. Pusdienas.

6. diena. Brokastis. Ekskursija uz Bragu un Guimaraes. 

Ekskursija  uz  kolorītāko  Portugāles  provinci  valsts  ziemeļu  daļā.

Guimaraes –  Eiropas  kultūras  galvaspilsēta  2012.gadā!  Tā  ir  pirmā

Portugāles  galvaspilsēta,  kurā  valsts  radusies.  Guimaraes  vecpilsētas

ansamblis iekļauts UNESCO pieminekļu sarakstā. Ejot gar tradicionālajām

dzīvojamām  mājām  vecpilsētā  no  pils  uz  Sv.  Jēkaba  laukumu  un

svētceļnieku baznīcu, izbaudīsiet viduslaiku atmosfēru. 

Brauciens uz Bragu – pilsētu, kas varenībā mērojusies ar spāņu Santjago

De Kompostellu. Šeit savas pēdas atstājušas daudzas tautas, kas pabijušas

Pireneju  pussalā:  ķelti,  romieši,  vestgoti.  Skatāmas  gandrīz  visu

arhitektūras  stilu  ēkas.  Izcilākā  Portugāles  baroka  ēka  ir  Bom  Jesus

klostera  ansamblis.  Uz  baznīcu  paugura  virsotnē  ved  granīta  kāpnes  ar

strūklakām  un  skulptūrām  par  Evanģēlija  vēstures  tēmu.  Šīs  kāpnes

pieskaita pasaulē 10 skaistākajām...

Viesnīca

Portu

7. diena. Brokastis. Atgriešanās Lisabonā caur Koimbru, Fatimu un Mira de Aire. 

Koimbra – ļoti ērta universitātes pilsēta ar neatkārtojamu atmosfēru.  Virs

pilsētas paceļas valstī  senākā universitāte (agrākā karaļpils),  teritorijā –

slavena  bibliotēka.  Šauras  ieliņas  ved  uz  Katedrāli,  caur  arku  –  arābu

pilsētā Medinā un lejaspilsētā Baišē.  Sv.  Krusta baznīca,  kurā apglabāts

pirmais  Portugāles  karalis.  15  km  no  Fatimas  apskatīsiet  vienu  no  7

Portugāles brīnumiem – Mora de Aire grotu. 

Fatima – par svētceļnieku galamērķi kļuva pēc tam, kad 1917.gadā trim

ganiem parādījās Dievmāte. Mūsdienās Fatimu dēvē par “pasaules altāri”,

pie  kura  katru  gadu  ierodas  simtiem  tūkstoši  svētceļnieku.  Atgriešanās

Lisabonā, izvietošanās viesnīcā.

Viesnīca

Lisabonā

8. diena. Brokastis. Ekskursija vīna ražošanas provincē Alentežu: Evora un Azeitau.

Azeitão – dzimtene vienam no labākajiem muskatvīniem pasaulē Muscatel

de  Setubal  (D.O.C).  Degustācija  “Quinta  da  Bacalhoa”,  kas  atzīta  par

labāko muskatvīna ražotāju pasaulē. Brauciens uz Evoru – pilsētu-muzeju,

kas  iekļauta  UNESCO  pasaules  pieminekļu  sarakstā.  Neatkārtojamā  un

pārsteidzoši harmoniskajā vecpilsētas ansamblī, kas plešas iekšpus pilsētas
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mūriem, grūti izdalīt “nozīmīgāko”. Te svarīgs ir viss: gan līkumotu ieliņu

labirints,  romānikas  katedrāles  varenība,  Sv.  Franciska  baznīcas  drūmā

kapella (izlikta cilvēku kauliem un galvaskausiem)... Cristo Rei piemineklis.

Transfērs uz lidostu, izlidošana mājup.
* apskates objektu secība var mainīties!

Programmas cena ar brokastīm:

DBL BB – 575,00 EUR

SGL BB – 830,00 EUR

3-šā persona numurā – 540,00 EUR

Bērns 5 - 8 g.v. – 450,00 EUR

Programmas cena ar puspansiju:

DBL HB – 695,00 EUR

SGL HB – 955,00 EUR

3-šā persona numurā – 660,00 EUR

Bērns 5 - 8 g.v. – 480,00 EUR

Papildu nakts Lisabonā:

DBL BB – 80 EUR

SGL BB – 70 EUR

3-šā persona numurā - 40 EUR

Bērns 5 - 8 g.v. - 15 EUR

Cenā iekļauts:

- grupas transfēri,

- nakšņošana minētājās vai līdzīgas kategorijas viesnīcās,

- ekskursiju programma ar komfortablu transporta līdzekli;

- krievu valodā runājošs gids,

- brokastis vai puspansija, muskatvīna degustācija.

Cenā nav iekļauts:

- ieejas biļetes muzejos un apskates objektos (ap 50 EUR).

*Iesakām ērtus apavus.

*Piemaksa par transfēru, ja lidojums citā laikā no 20 EUR.

*Individuālais transfērs 35 EUR ar Mercedes automašīnu (vienā virzienā).
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