
 

 

 

 

 

 

 Grupas vadītāja Līga Pommere 

Tūrisma un transporta kompānija 

 

 

 

 

 

Tālr. 27775764; 27661174 

balt-go@balt-go.lv 

 

Portugāles ekskursija un ieskats 
Santjago Spānijā 

3.–10.10.2023. 
Cena – 950 EUR 

Portugāles burvīgākās vietas, skaistākie Atlantijas okeāna līcīši un burvīgi romantiskās pilsētas. 
No gleznainās Lisabonas līdz romantiskajai Portu pilsētai. Skatīsim Sintru un Penas pili, Obidušu, 
Nazare, Bragu… 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 16 km garumā un slavenais tramvajiņš. 
Baudām smilšainās pludmales, klinšainos krastus, okeāna vēju un sauli siltajā Portugālē! Iespēja 
doties vienas dienas izbraukumā uz Spānijas svētceļotāju centru Santjago de Kompostelu. 

 
Cenā iekļauts:  

⚫ lidmašīnas tiešais reiss Rīga–Lisabona turp un atpakaļ; 
⚫ lidmašīnā nododamā bagāža 23 kg; 
⚫ rokas bagāža;  
⚫ naktis viesnīcā pa diviem cilvēkiem istabiņā; 
⚫ brokastis naktsmītnēs; 
⚫ viena sēdvieta tūrisma klases autobusā ceļojuma laikā. 

 

1. diena – 3. oktobris, otrdiena 
Tikšanās Rīgas lidostā (iepretim 17. galdiņam) pl. 10.30. Pl. 12.55 

izlidošana no Rīgas ar airBaltic reisu. Pl. 16.00 ielidošana Lisabonas 

lidostā.  

➢ Lisabonas lielā Jēzus statuja. Skats uz pilsētu no augšas. 

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

slavenajam Zelta vārtu tiltu Sanfrancisko, ASV. 

➢ Pirmā iepazīšanās ar Lisabonu.  

➢ Transfērs no lidostas uz viesnīcu. Iekārtošanās viesnīcā uz divām 

naktīm. 

2. diena – 4. oktobris, trešdiena 
LISABONA 

Brokastis viesnīcā. 

➢ Lisabona – Portugāles galvaspilsēta. Tajā ir 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 tās stūris ir fotokadra 

vērts. Lisabona izceļas ar unikālu arhitektūru, kurā sajaucies 
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koloniālais stils, viduslaiki, gotika, baroks un mūsdienu dizains. 

Diena bez autobusa 

➢ Lisabonas katedrāle un Sv Antonijs. 

➢ Sv Jura cietoksnis. 

➢ Slavenais Lisabonas 28 tramvajs – iespēja ar to izbraukt. 

➢ Santa Žusta lifts. 

➢ Baiša. 

➢ Belemas tornis Težu upes krastā. 

➢ Hieronima klosteris. 

➢ Atklājumu monuments. 

3. diena – 5. oktobris, ceturtdiena 
ATLANTIJAS OKEĀNS, SINTRA, ROKAS RAGS, FATIMA 

Brokastis viesnīcā. 

➢ Sintra – sena Portugāles karaļu atpūtas vieta.  

➢ Aristokrātiskā Penas pils Sintras pakalnos ir viens no 

vispopulārākajiem apskates objektiem par Eiropas malu dēvētajā 

Portugālē. 19. gs. celtā romantisma pils tiek dēvēta pat par vienu 

no septiņiem Portugāles brīnumiem. 

➢ Portugāles vizītkarte – Atlantijas okeāna piekraste. Par Eiropas 

malu dēvētā Portugāles daļa. 

➢ Rokas rags (Cabo da Roca) – kontinenta galējais rietumu punkts  

➢ Brauciens gar okeāna piekrasti. 

➢ Tikšanās ar Atlantijas okeānu. Baudām gan burvīgu Kaškaišas 

apkārtnes pludmali, gan Rokas raga mežonīgo skaistumu un 

vareno okeāna spēku.  

➢ Dodamies uz svētvietu Fatimu, kur viesnīcā nakšņosim 

divas naktis. 

➢ Fatima – Portugāles slavenākā svētvieta. Te katru dienu ierodas 

svētceļotāji no visas pasaules.  

4. diena – 6. oktobris, piektdiena 
FATIMA, ATLANTIJAS OKEĀNS, OBIDUŠA, NAZARE, 

ALKOBASA 

Brokastis viesnīcā. 

➢ Romantiskā Obiduša (Óbidos). Neparasti skaista mazpilsēta, 

cietoksnis – karaļa dāvana savai līgavai. Ziedu un ķiršu liķiera 

pilsēta. Liķieri šokolādes glāzītē iespējams arī nogaršot. Tūristu 

apmeklētākais objekts Portugālē. Obiduša ir 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… 

➢ Sao Martinho do Porto pludmale – burvīgs līcītis, kur iespējams 

nopeldēties vai doties pastaigā gar zeltīto smilšu piekrasti. 

➢ Nazare (Nazaré) okeāna krastā. Slavena ar sērfotāju sacensībām, 

kas šeit notiek 30 m augstos okeāna viļņos, Te sievas tērpjas 

septiņos brunčos un kaltē zivis okeāna krastā. 

➢ Pazīstama arī ar Dievmātes statuju klints virsotnē un ar to 

saistītiem seniem stāstiem.  

➢ Alkobasa (Alcobaça) – portugāļu mīlasstāsts, gandrīz kā Romeo 

un Džuljeta portugāļu stilā un Portugāles lielākais klosteris. 
 

5. diena – 7. oktobris, sestdiena 
PORTO 

Brokastis viesnīcā. 

Dodamies uz Portugāles vienu no skaistākajām un pašapzinīgākajām 

pilsētām. 

➢ Portu (Porto) – arī viena no skaistākajām pilsētām pasaulē, 

portvīna dzimtene. Tā devusi nosaukumu visai valstij. Portugāles 

ziemeļu galvaspilsēta ir autentisks muzejs zem klajas debess. 

Portu centrs saglabājies tāds, kāds tas tika radīts vairāku gadsimtu 

laikā. Pilsēta ir pilna ar pārsteidzošām celtnēm.  

➢ Portvīna degustācija un stāsts par portvīnu (10 eiro). 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



➢ Kuģīša izbrauciens cauri 6 tiltiem (15 eiro). 

➢ Vakara pastaigas Porto centrā, kafejnīcas, veikaliņi. 

.6. diena – 8. oktobris, svētdiena 
PORTUGĀLE, SPĀNIJA, SANTJAGO DE KOMPOSTELLA 

Brokastis viesnīcā. 

Ekskursija uz Santjago de Kompostelu (cena 45 eiro, ekskursija notiek, 

ja pieteikušies vismaz 20 braucēji). Slavenais svētceļotāju centrs. Cilvēki 

no visas pasaules dodas uz Spāniju, lai ietu kājām svētceļnieku ceļu pāri 

visai valstij vairāk nekā 800 km garumā, ko aprakstījis arī Paulu Koelju. 

Mēs uz Spāniju un Santjago dosimies ar autobusu. 

➢ Valensa (Valença) – robežpilsēta vēl Portugālē ar izteiksmīgu 

cietoksni.  

➢ Iespēja iejusties svētceļotāju sajūtās, meklējot ceļa zīmes un 

zīmes Ceļā. Neliels 40 min. pārgājiens, sekojot dzeltenajām 

bultiņām piligrimu ceļā (pēc izvēles). 

➢ Šīm bultiņām sekojot, dodamies no Portugāles uz Spāniju. Valstu 

robežu šķērsojam, ejot pa tiltu pār Miņu (Minho) upi. 

➢ Tui – jau Spānijā. Burvīga vecpilsēta ar ieliņu labirintiem. 

➢ Santjago de Kompostela. Apskatīsim slaveno katedrāli ar 

ievērojama izmēra vīraka trauku, izstaigāsim vecpilsētu un 

mēģināsim iejusties vietējās sajūtās. Pagaršosim piligrimu 

ēdienkartes piedāvājumu vietējā krodziņā.  

Vakarā atgriežamies Portugālē – Porto. 

7. diena –9. oktobris, pirmdiena 
Brokastis viesnīcā. 

➢ Gimaraiša (Guimarães) – par Portugāles nacionālo šūpuli dēvētā 

vieta. 

➢ Braga – viena no skaistākajām Portugāles pilsētām ar vairākiem 

iespaidīgiem pieminekļiem baroka stilā. Ļoti daudzus tūristus 

vilina viens no pazīstamākajiem apskates objektiem valstī – 

Kristus baznīca, Bon-Žezuš-du-Montē (Bom Jesus do Monte) 
svētnīca, uz kuru ved 381 pakāpiens. Tā būvēta, lai, pārvarot 

kāpienu augšup un kavējoties pie 14 kapelām, radinātu prātu 

domāt tikai par Dievu.  

➢ Atceļš gar okeānu ar ieskatu senā un mūsdienīgā svētceļotāju 

ceļā no Porto uz Santjago. 

➢ Iespēja pavadīt vakaru Porto centrā. 

➢ Portugāles ceļojuma nobeiguma vakars ar fadu (fado) mūziku un 

portvīna glāzi 

8. diena –10. oktobris, otrdiena 
PORTUGĀLE, KOIMBRA, LIDOSTA 

➢ Koimbra (Coimbra) – studentu pilsēta un romantiska vecpilsēta. 

Atvadas no Portugāles. Laiks doties mājās. 

➢ Transfērs uz Lisabonas lidostu. Plkst. 16.10 lidojums no 

Lisabonas. 

➢ 22.30 ielidošana Rīgas lidostā  

 

 

 
 

 
 

  

 

 
 

Ceļazīmes cena 950 EUR. 
Papildu vieta autobusā 70 EUR. Piemaksa par vienvietīgu numuru viesnīcā 145 EUR. 

 
Papildu izmaksas:  

• ceļojuma/veselības apdrošināšana – tiks precizēts (pēc 65 gadu vecuma – individuāla cena); 

• ēšanas izdevumi (pusdienas vai vakariņas ap 15 eiro); 

• ieejas biļetes (2022. gada cenas) – Penas pils dārzs 7,5 eiro (vai 14 eiro ar pili); 

• pilsētas autobuss uz un no Penas pils 7 eiro; 

• fado vakars Porto 20 eiro; 



• Santjago ekskursija 55 eiro; 

• Porto ekskursija ar vietējo gidu 10 eiro; 

• Lisabonas ekskursija ar vietējo gidu 10 eiro; 

•  sabiedriskais transports pilsētās ~ 2–3 eiro; 

• transfērs no VIDZEMES pilsētām – Cēsīm, Valmieras, Smiltenes – uz lidostu un atpakaļ no tās – 20 eiro no personas vienā 

virzienā vai 35, uzreiz apmaksājot abus virzienus. 
 

Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai ceļojuma cenā ir pieļaujami LR normatīvo aktu ietvaros 
nodokļu un nodevu izmaiņu gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja. 
 

PIESAKIETIES EKSKURSIJAI: www.balt-go.lv Info pa tālr. 29408385, balt-go@balt-go.lv 
Pirmā avansa maksa jāveic 5 dienu laikā 

no pieteikšanās brīža 
Otrā iemaksa  

līdz 11.04.2023. 
Pilnas summas apmaksa līdz 

līdz 3.09.2023. 

50 EUR par personu 350 EUR par personu atlikusī summa 

Veicot pirmo iemaksu, jūs piekrītat klienta līguma noteikumiem: www.balt-go.lv/lv/klienta-ligums. Vienojoties ar “Balt-
Go”, iemaksu grafiks var būt citādāks. 
 

Atteikšanās no ceļojuma: 

Atteikšanās datums līdz 11.04.2023. 11.04.–3.09.2023. Atsakoties no ceļojuma pēc 

3.09.2023., tiek zaudēta visa 

iemaksātā nauda 
Zaudētā summa 50 EUR 400 EUR 

Iemaksāto summu līdz 15.09.2023. iespējams pāradresēt citai personai, kura vēlas doties šajā ceļojumā. 
  
Informējam – ja dažādu slimību, epidēmiju vai nepārvaramas dabas katastrofu gadījumā plānotais ceļojums no “SIA 
Balt-Go” neatkarīgu iemeslu dēļ nebūs iespējams, klientu iemaksātā nauda tiks pārcelta uz laiku, kad ceļojums varēs 
notikt, vai arī klients varēs doties citā SIA “Balt-Go” piedāvātā braucienā. 
 
Ceļojumam nepieciešamie dokumenti: LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2007. gada 19. novembra, vai Latvijas 
pilsoņa ID karte, kas ir derīga līdz ceļojuma beigām. LR nepilsoņu pase, kas izdota pēc 2007. gada 19. novembra un 
ir derīga vēl 3 mēnešus pēc ceļojuma beigām. 
  
Sēdvieta autobusā tiek piešķirta pieteikšanās un avansa iemaksas (pilnas ceļojuma apmaksas) secībā. “Balt-Go” 
patur tiesības sasēdināt kopā tos ceļotājus, kuri autobusā sēž pa vienam un nevēlas piemaksāt par papildvietu. 
 
“Balt-Go” informē, ka brauciena laikā tiks filmēts un/vai fotografēts, attēlus var izmantot publicitātes vajadzībām. 
 
Uzmanību! Ceļojums tiks organizēts atbilstoši tiem sanitāri epidemioloģiskajiem norādījumiem, kas būs spēkā 
brauciena sākumā (atbilstoši katras valsts noteikumiem). 
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