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Pārgājiens “Fisherman’s trail” Portugālē 
gar Atlantijas okeāna krastu  

Arī atpūta kūrortpilsētās Sagres un Lagušā. Burvīgā Lisabona. Iesim no Porto Covo uz 
Portugāles zemes galu un nulles punktu – Sv. Vincenta zemes ragu. Neparastais reljefs 

un dabas skaistums. Jūras veltes un garšīgie portugāļu ēdieni. Portvīns, korķozolu 
audzes un neparastas stārķu ligzdas. Pārsteidzoši tilti, kāds pat 18 km garumā, un 
slavenais Lisabonas tramvajiņš. Baudām pavasara ziedus, smilšainās pludmales, 

klinšainos krastus, okeāna vēju un sauli siltajā Portugālē.  
 

9 dienas: 25.04. – 3.05. 2021 
 

Ceļazīmes cena 673 EUR 

 

Vai šis ceļojums ir tev piemērots?  
! Būs daudz jāstaigā – vai esi gatavs aktīvam piedzīvojumam? 

• Dienas pārgājiena garums no 15 līdz 25 km. 

• Jābūt gatavam arī bez grupas vadītāja atrast pareizo ceļu. 

• Gulēšana dažāda komforta līmeņa naktsmītnēs – gan skaistās viesnīcās pa diviem istabiņā, gan ceļotāju 

naktsmītnes ar vienu lielu kopīgu guļamtelpu.  

• Jābūt gatavam iet lielus attālumus pa smilšainām takām. 

• Jānes līdzi visas savas mantas piemērotā mugursomā ar pārgājienam atbilstošiem stiprinājumiem un 

lencēm. 

• Līdzi jāņem lietus apmetnis, saules cepure, saules aizsargkrēms un noteikti ūdens pudele. 

• Iespēja patstāvīgi turpināt pārgājienu gar okeāna krastu līdz 0 punktam vai izlaist kādu okeāna posmu, 

lai apskatītu arī sauszemi.  

! Brauciens ar piedzīvojuma garšu – pārsteigums uz katra soļa! ☺  
 

 

1. diena – 25. aprīlis, svētdiena 

 
Tikšanās Rīgas lidostā 12:20, izlidošana 14:20 un ielidošana Lisabonā 

21:10 (pārsēšanās Helsinkos). Transfērs uz Porto Covo, kur sāksim savu 

ceļu. Vakars burvīgā piejūras ciematiņā un pirmā tikšanās ar Atlantijas 
okeānu. Pirmās okeāna krastu un stāvkrastu fotopauzes. 

 

2. diena – 26. aprīlis, pirmdiena 

 

Portugālei ir brīnišķīga okeāna piekraste ar klintīm, alām un grotām un 

brīnišķīgām pludmalēm. 

Pirmajā pārgājiena dienā plānoti 20 km no Porto Covo līdz Vila Nova 

de Milfontes. Gājiens gan pa smilšainām pludmalēm un kāpām, gan pār 

klinšainiem stāvkrastiem, šķērsojot nelielas upītes un strautiņus. Stārķu 
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ligzdas okeāna klintīs. Fosilās kāpas – neparasti redzēt smiltis zem 

cietākiem iežiem. Tas izraisa krastu noslīdēšanu un jaunu stāvkrastu 

izveidošanos. Iespēja vērot krasta formāciju. Augstuma starpība 
maršrutā – 50 m. Plānotais iešanas ilgums 7 stundas. 

 

3. diena – 27. aprīlis, otrdiena 

 

Otrā iešanas diena.  

No Vila Nova de Milfontes līdz Almogravei. 15 km. Augstuma starpība 

– 53 m. Iešanas ilgums 5 stundas. 
Skaistās Miras upes grīvas šķērsošana. Uzmanīgi uz lielceļa posma! 

Iespēja redzēt lidojumā guļošus putnus.       Okeāna krasti, kur klintīm ir 

vārdi: “Mazais līcis”, “Govs pēda”, akmens galva u.tml. 

 
4. diena – 28. aprīlis, trešdiena 

 

Trešā iešanas diena. 
Almograve – Zambujeira do Mar. 22 km. Augstuma starpība – 90 m. 

Iešanas ilgums 7 stundas. 

Tuksneša krāsas, ūdensputni, iespēja uzkāpt bākā, zvejnieku ostas, 

stārķu ligzdas klints korēs virs bangojošiem okeāna viļņiem. 
 

5. diena – 29. aprīlis, ceturtdiena 

 
Ceturtā iešanas diena. 

Zambujeira do Mar – Odeceixe. 18 km. Augstuma starpība – 74 m. 

Iešanas ilgums 7 stundas. 

300 miljonu gadu seni vulkāniskie pelni un sacementējušās smiltis. 
Savvaļas truši un vēl daudz interesanta. Alentejo un Algarves reģionu 

robežas šķērsošana. 

➢ Dodamies nelielā 50 km pārbraucienā ar vietējo autobusu uz 
dienviddaļas kūrortu – Lagušu (Biļetes cena ap 5 eiro). 

Lugušā nakšņojam 2 naktis 

 
6. diena – 30. aprīlis, piektdiena 

Atpūtas diena skaistā kūrortpilsētiņā Lagušā. 

Uz arhitektūras un vēstures mīļotājiem iespaidu noteikti atstās vēsturiskā 

Laguša ar senajiem cietokšņiem.  
Atpūtas diena, baudot Portugāles kūrortpilsētas piedāvājumu Atlantijas 

okeāna krastā. Iespēja doties izbraucienā ar kuģīti, vērojot delfīnu šovu. 

(35 EUR) Arī citi kūrortpilsētiņas piedāvājumi.  
Saulriets Atlantijas okeāna krastā. 

Vakariņas burvīgā vietējā zivju restorāniņā, baudot lieliskas svaigi 

gatavotas jūras veltes. 

 - Alternatīvais variants – pārgājiens 27 km uz Vila do Bispo. (paša 
izdevumi par naktsmītni, ja nav pieteikta naktsmītne, jeb jāpiesaka 

atsevišķa naktsmītne jau piesakoties šim pārgājienam) 

7. diena – 1.maijs, sestdiena 

 

Pārgājiens uz “pasaules galu” un tālāk… 21 km. 7 stundas. 

Iespēja nofotografēties pie Eiropas galējā DR punkta – Sv. Vincenta 
ragā. 

Uz aptuveni 60 m augstā klinšainā stāvkrasta slejas bāka, kas arī 

21. gadsimtā ir viena no visjaudīgākajām Eiropā – tā raida savu gaismas 

signālu 90 km attālumā. 
Vakars Sagres jaukajā pilsētiņā. 

Kopīgas atvadu vakariņas (ap 15 – 20 eiro) 
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8. diena – 2. maijs, svētdiena 

 
Pārbrauciens ar vietējo transportu uz Lisabonu. (Ap 40 eiro) 

Lisabona ar skaistiem tiltiem -  Vasko de Gama 18 km garo tiltu un 25. 

aprīļa tilts (Ponte 25 de Abril) - krāšņs un vizuāli līdzīgs slavenajam 
Zelta vārtu tiltu Sanfrancisko, ASV 

 

Lisabona – Portugāles galvaspilsēta. Šeit dzīvo vairāk nekā 3 miljoni 

iedzīvotāju. Citu Eiropas valstu galvaspilsētu vidū Lisabona ir unikāla 
kaut tālab vien, ka, būdama lielpilsēta, vienlaikus 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 

Lisabonā. 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. 

 
9. diena – 3. maijs, pirmdiena 

Atvadas no Portugāles. Laiks doties mājās. Lidojums no Lisabonas uz 

Rīgu. 
 

 
 
 

 

Cenā iekļauts:  

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

• Līdz 1 kg nododamajā bagāžā- paredzēts nūjam, nazim utml. Kompakti sapakotam. 

• transfers no Lisabonas uz Porto Covo; 

• visas naktsmītnes vienkāršos apartamentos un gājēju hosteļos. Istabiņā vairāki cilvēki. Iespējamas 
divstāvu gultas. 

 

Papildu izmaksas*: 
• ceļojuma/veselības apdrošināšana – individuāla cena. Apm. 1 eiro dienā; 

• transfers no/uz lidostas no/uz VIDZEMES pilsētām Cēsīm, Valmieras, Smiltenes – 10 eiro no personas vienā virzienā; 

• 2 vietējās satiksmes pārbraucieni; (ap 3-5 eiro katrs)  

• ēšanas izdevumi (Kafejnīcā apm. 5 eiro brokastis -10 eiro vakariņas, jeb apartamentos iespēja pašiem gatavot no vietējās 

veikalu produkcijas, kas nav dārgāk, kā Latvijā) 

• satiksmes autobuss atpakaļ uz Lisabonu (ap 40 eiro) 

 

Uzmanību! Programmā var būt izmaiņas saistībā ar neparedzētiem apstākļiem! 
 
 

Piesakies ekskursijai pa tālr.: 22571221; liga.pommere@balt-go.lv  

Piesakoties avanss 250 EUR, 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 (12.02.2021) 

 

trešā iemaksa  

līdz (12.03.2021) 

 

līdz  

(12.04.2021) 

 

250 EUR 250 EUR 100 EUR atlikusī summa 

 

Atsakoties no pieteikšanās brīža līdz 12.02.2021  tiek ieturēti 250 EUR. Atsakoties pēc 12.02.2021 līdz 12.03.2021, 

zaudēsiet 500 eiro. Pēc 12.03.2021 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.baltgo.lv īsi pirms brauciena. 
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