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Portugāles ekskursija 
 

Portugāles burvīgākās vietas, skaistākie Atlantijas okeāna līcīši un burvīgi romantiskās 
pilsētas. No gleznainās Lisabonas līdz romantiskajai Porto pilsētai. Atlantijas okeāna skaistie 

krasti ar nelielām pastaigām un skaistām fotopauzēm. Iespēja redzēt Eiropas kontinenta tālāko 
ragu – Cabo da Roca. Fatimas svētvieta un UNESCO mantojums Portugālē. Neparasts reljefs un 
dabas skaistums. Jūras veltes un garšīgie portugāļu ēdieni. Portvīns un vīns. Pārsteidzoši tilti 

līdz pat 18 km garumā un slavenais tramvajiņš. Baudām vasaras turpinājumu, smilšainās 
pludmales, klinšainos krastus, okeāna vēju un sauli siltajā Portugālē. 

 
 

5.–12.10.2019. 
 

Ceļazīmes cena 850 EUR 

 

Grupas vadītāja Līga Pommere 
 

 

1. diena – 5. oktobris, sestdiena 

Tikšanās Rīgas lidostā pl. 11.30. Pl. 13.40 izlidošana no Rīgas. Lido-

jums caur Frankfurti. Pl. 22.00 ielidošana Lisabonas lidostā.  

Transfērs no lidostu. Iekārtošanās viesnīcā uz 2 naktīm. 

2. diena – 6. oktobris, svētdiena Lisabona 

Brokastis viesnīcā. 

 Lisabona – Portugāles galvaspilsēta. Šeit dzīvo vairāk nekā 

3 miljoni iedzīvotāju. Citu Eiropas valstu galvaspilsētu vidū Li-

sabona ir unikāla kaut tālab vien, ka, būdama lielpilsēta, vienlai-

kus spējusi saglabāt mazas pilsētas sajūtu. Teju katrs pilsētas 

stūris ir fotokadra vērts. Lisabona izceļas ar unikālu arhitektūru, 

kurā sajaucies koloniālais stils, viduslaiki, gotika, baroks un 

mūsdienu dizains. 

Belemas tornis Težu upes krastā, iespējams, ir visskaistākā ēka visā Li-

sabonā. Bizantijas un gotiskā stila tornis ir simbols Lisabonas saistībai ar 

jūrniecību. Tas celts manuelino stilā un ir viens no brīnišķīgākajiem tā 

paraugiem 

Lisabonas lielā Jēzus statuja. 

25. aprīļa tilts (Ponte 25 de Abril) ir krāšņs un vizuāli līdzīgs slavenajam 

Zelta vārtu tiltu Sanfrancisko, ASV. 

Vakara programma ar fado mūziku kādā krodziņā. 

 

3. diena – 7. oktobris, pirmdiena. Sintra, Roka rags, Atlantijas okeāns. 

Brokastis viesnīcā. 

 Sintra – sena Portugāles karaļu atpūtas vieta, aristokrātiskā 

Quinta Regaleira (UNESCO), pils romantiskais dārzs ar grotām 

un strūklakām, senais parks ar leģendām un misticismu 

apvītajām iniciācijas akām jeb pazemes torņiem. Te slēpjas 
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mistiskie Templiešu ordeņa un masonu simboli. Tiek saukta par 

vienu no septiņiem Portugāles brīnumiem.  

  Portugāles vizītkarte – Atlantijas okeāna piekraste. Par Eiropas 

malu dēvētā Portugāles daļa. 

 Tikšanās ar Atlantijas okeānu. Baudām gan burvīgu Kaškaišas 

apkārtnes skaisto pludmali, gan Rokas raga mežonīgo skaistumu 

un vareno okeāna spēku.  

 Cabo da Roca (Rokas rags) – kontinenta galējais rietumu 

punkts • brauciens gar okeāna piekrasti  

 Dodamies uz svētvietu Fatimu, kur viesnīcā nakšņosim 2 naktis. 

4. diena – 8. oktobris, otrdiena. Fatima, Atlantijas okeāna piekraste. 

Santarema, Obiduša. 

Brokastis viesnīcā. 

 Fatima – Portugāles slavenākā svētvieta. Te katru dienu ierodas 

svētceļotāji no visas pasaules.  

 Nāzares pilsētiņa okeāna krastā pazīstama ar Dievmātes statuju 

klints virsotnē, un pilsētas krodziņos joprojām var sastapt 

vietējos interesantos tautastērpos  

 Sao Martinho do Porto pludmale – burvīgs līcītis, kur 

iespējams nopeldēties vai doties pastaigā gar zeltīto smilšu 

piekrasti. 

 Romantiskā Obiduša – neparasti skaista mazpilsēta, cietoksnis 

– karaļa dāvana savai līgavai. Ziedu un ķiršu liķiera pilsēta. 

Liķieri šokolādes glāzītē iespējams arī nogaršot. Tūristu 

apmeklētākais objekts Portugālē. Obiduša — viena no 

senākajām Portugāles pilsētām. No tās galvenajiem vārtiem uz 

pili ved neskaitāmas tirdzniecības ieliņas, apbūvētas ar 

tradicionālajām zemajām mājiņām, kas slīgst rozēs un glicīnijās. 

Aiz pils vārtiem tiek rīkoti bruņinieku turnīri un šokolādes 

festivāls… 

 Santarema – gotikas un Portugālei raksturīgā apgleznoto flīžu 

jeb ažuležu galvaspilsēta, no kuras parka terasēm paveras 

lielisks skats uz Težu upes ieleju 

5. diena – 9. oktobris, trešdiena. Porto  

Brokastis viesnīcā. 

Dodamies uz Portugāles vienu no skaistākajām un pašapzinīgākajām 

pilsētām Porto. 

 Porto – lieliska pilsēta, kura nav līdzīga nekam pasaulē, Portvī-

na dzimtene. Pilsēta, kura deva nosaukumu visai valstij. Viena 

no skaistākajām pasaulē, Portugāles ziemeļu galvaspilsēta, au-

tentisks muzejs zem klajas debess. Portu centrs ir saglabājies 

tāds, kāds tas tika radīts vairāku gadsimtu laikā. Pilsēta ir pilna 

ar pārsteidzošām celtnēm.  

 Krodziņš vakarā Porto pilsētā. Baudām portvīnu un dalāmies 

iespaidos. 

 

6. diena – 10. oktobris, ceturtdiena. Braga un okeāna piekraste 

Brokastis viesnīcā. 

 Braga ir viena no skaistākajām Portugāles pilsētām ar vairākiem 

iespaidīgiem pieminekļiem baroka stilā. Viens no pazīstamāka-

jiem apskates objektiem valstī – Kristus baznīca, Bon-Žezuš-du-

Montē svētnīca, uz kuru ved 381 pakāpiens, vilina ļoti daudzus 

tūristus. Svētnīca būvēta, lai, pārvarot grūtības kāpjot augšup un 

kavējoties pie 14 kapelām, pieradinātu prātu domāt tikai par 

Dievu.  

 Atceļš gar okeānu ar ieskatu senā un mūsdienīgā svētceļotāju 

ceļā no Porto uz Santjago. 

 Vakarā pēc izvēles iespēja baudīt Porto vakara noskaņās. 
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7. diena – 11. oktobris, piektdiena. Santjago. Portugāle – Spānija 

Brokastis viesnīcā. 

Izbrauciena ekskursija uz Santjago de Kompostelu (cena 45 eiro, 

Ekskursija notiek, ja pieteikušies vismaz 20 braucēji). Slavenais svētce-

ļotāju centrs. Cilvēki no visas pasaules dodas uz Spāniju, lai ietu kājām 

svētceļnieku ceļu pāri visai valstij vairāk nekā 800 km garumā, ko ap-

rakstījis arī Paulu Koelju. Mēs uz Spāniju un Santjago dosimies autobusa 

ekskursijā. 

 Valensa – robežpilsēta vēl Portugālē ar izteiksmīgu cietoksni.  

 Iespēja iejusties svētceļotāju sajūtās, meklējot ceļa zīmes un zī-

mes Ceļā. Neliels 40 min. pārgājiens, sekojot dzeltenajām bulti-

ņām piligrimu ceļā (pēc izvēles). 

 Svētceļnieku bultiņām sekojot, dodamies no Portugāles uz Spā-

niju. Valstu robežu šķērsojam, ejot pa tiltu pār Minjo upi. 

 Tui pilsēta jau Spānijā. Burvīga vecpilsēta ar ieliņu labirintiem.  
 Santjago de Kompostela. Apskatīsim slaveno katedrāli ar ievē-

rojama izmēra vīraka trauku, izstaigāsim vecpilsētu un mēģinā-

sim iejusties vietējās sajūtās. Pagaršosim piligrimu ēdienkartes 

piedāvājumu vietējā krodziņā.  

Vakarā atgriežamies Portugālē – Porto. 

8. diena – 12. oktobris, sestdiena 

Atvadas no Portugāles. Laiks doties mājās. 

Transfērs uz Porto lidostu.  

23.45 ielidošana Rīgas lidostā  

 

Cenā iekļauts:  

 lidojums Rīga – Lisabona un Lisabona – Rīga (neliela mugursoma kā rokas bagāža – 8 kg); 

 autobusa un grupas vadītāja pakalpojumi; 

 visas naktsmītnes. 
 

Papildu izmaksas*: 
 ceļojuma/veselības apdrošināšana – individuāla cena.  

 transfērs no VIDZEMES pilsētām Cēsīm, Valmieras, Smiltenes  uz lidostu  un atpakaļ no tās – 10 eiro no personas vienā vir-

zienā; 

 avio lielā bagāža (20 kg), piemaksa 80 eiro; 

 ēšanas izdevumi; 

 ieejas biļetes (tiks precizēts). 
 

Uzmanību! Programmā var būt izmaiņas saistībā ar neparedzētiem apstākļiem! 
 
 

PIESAKIETIES EKSKURSIJAI pa tālr. 27775764; santa.silova@balt-go.lv. 

Piesakoties jāsamaksā 250 EUR avanss, jāuzrāda pase un jānoslēdz ceļojuma līgums! 
Uzmanību! Lidmašīnas biļetes nav maināmas vai atgriežamas! Ja klients atceļ rezervāciju, iemaksa par nopirktu lidojumu NETIEK atgriezta!  
 

 

piesakoties otrā iemaksa  
līdz 12.04.2019. 

 

līdz  
12.09.2018. 

 

250 EUR 150 EUR atlikusī summa 
 
Atsakoties no pieteikšanās brīža līdz 12.04, tiek ieturēti 250 EUR. Atsakoties laikā 12.04 līdz 12.07.2019, zaudēsiet 400 eiro. Pēc 12.07 būs zaudēta visa iemaksātā 
summa. 
 
 

Ceļošanai nepieciešamie dokumenti: derīga pase vai ID karte. 
 

Programmā var būt nelielas izmaiņas (izbraukšanas laiki, objektu secība, papildmaksas u.c.). Lūdzam skatīt aktuālo programmu 
www.balt-go.lv īsi pirms brauciena. 
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