
Tūrisma firma RĪGAS TŪRISTI 
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Saulainā Portugāle 

Lisabona – Sintra – Roka rags – Eštorila – Kaškaiša – Porto - Batalja – Alkubasu –Fatima  
Obiduša 

Izbraukšanas datums: 07-12.04.2014. 
 
 Ceļojuma cena       -   404 Ls / 585 EUR ( ja grupa no 26 pax) 

-   418 Ls / 595 EUR  ( ja grupa no 20 pax.) 
                               

1.diena   
Tikšanās Rīgas lidostā  pie info stenda.  Izlidošana   06:05 no Rīgas uz Frankfurti a/ k «Lufthansa». 11:15 
ielidošana Lisabonā. Lisabonas apskates ekskursija. Tā ir portugāļu pilsētu pērle, kas izvietojusies uz 
gleznainiem pakalniem Težu upes grīvā. Jūs redzēsiet Neatkarības prospektu ar kastaņu alejām, Restauratoru 
laukumu ar Granīta Obelisku, Rossiu laukumu ar bronzas strūklakām, vecāko pilsētas Katedrāli, kā arī portugāļu 
bijušo karaļu Sanžorže pili. Brīvais laiks. Nakts viesnīcā Lisabonā.     
     
2.diena 
Brokastis. Izbraukuma ekskursija - Sintra, Roka rags, Mafras pils, Eštorila, Kaškaiša.  Mafras pils lielākais 
dārgums ir tās brīnišķīgā bibliotēka ar rakstainu marmora grīdu, rokoko koka grāmatplauktiem un vairāk nekā 
40 000 grāmatu, kas iesietas ādas vākos ar zelta apkalumiem. Karaļu ārpilsētas rezidences Penas pils, kuru no 
visām pusēm ieskauj franču dārzi,  apmeklējums. Sintras apmeklējums. Tā ir sena mauru pilsēta, kas viduslaikos 
ir kļuvusi par portugāļu karaļu rezidenci. Pilsētā var atrast vairākas pilis, kas ir saglabājušās savā pirmatnējā 
izskatā. Par Sintras simbolu uzskata Nacionālo pili – karaļu vasaras rezidenci. Jūsu uzmanībai tiek piedāvāta arī 
Da Pena pils ar lielo dārzu, kā arī Kinta de Regaleiru pils ar parku. Tālāk Jūs apmeklēsiet Eiropas galējo rietumu 
punktu - Roka ragu. Šeit par piemiņu Jūs varēsiet iegādāties apliecību par savu vizīti uz Zemes malu. Eštorila – 
viens no galvenajiem Portugāles kūrortiem. Pasaulē plašāk zināms pateicoties Ešorilas kazino, ko reklamē kā 
lielāko kazino Eiropā. Dienas noslēgumā kūrortpilsētas Kaškaišas apmeklējums - tā ir iemīļota aristokrātu 
atpūtas vieta. Atgriešanās un nakts viesnīcā Lisabonā. 
 
3. diena 
 Brokastis. Izbraukuma  ekskursija (par papildus samaksu no 50 EUR) uz Porto. Apstāšanās pauze 
Koimbru – viena no Eiropas vecākajām universitātes pilsētām. Brauciens līdz Porto. Vilanova de Gaja - 
iespēja iepazīties ar pasaulē slaveno Porto vīnu pagatavošanas tehnoloģiju, uzglabāšanas principiem un 
vīna baudīšanas māku, degustācija. Porto apskates ekskursija ar kājām. Porto – otra lielākā Portugāles 
pilsēta, kas devusi vārdu ne tikai visai valstij, bet arī pasaulslavenajiem stiprinātajiem vīniem. Pilsētas 
apskate: G.Eifeļa būvētais tilts pār Duoro upi, Riberas un Baiša kvartāli u.c. Vēlu vakarā atgriešanās un 

nakts viesnīcā Lisabonā. 
 
4.diena 
 Brokastis. Izbraukuma ekskursija (par papildus samaksu 30 EUR) uz Fatimu, Batalj Alkubasu, 
Obidušu.  (publiskās  vai bērnu bibliotēkas apmeklēšana kāda no minētajām mazpilsētām)  
Batalja- Portugāles ievērojamākā gotiskā celtne Santa Maria da Vitoria klosteris, kas iekļauts UNESCO 
Pasaules kultūras  mantojuma sarakstā.  
Viduslaiku abatija  un Burgundu dinastijas pārstāvju apbedīšanas vieta – Alkubasu. Jūs redzēsiet arī 
Klusēšanas klosteri ar tā elegantām arkām. Fatima- viena no ievērojamākajām katoļu svētvietām Eiropā, 
kur trīs ganiņi redzēja Jaunavas Marijas parādīšanos. 1928. gadā šeit uzbūvēja baziliku. Laukums tās 
priekša ir divreiz lielāks par Sv. Pētera laukumu Vatikānā. 2007. g. atklāja jauno dievnamu, kas ir izcils 
mūsdienu sakrālās arhitektūras paraugs.  Obiduša – pilsēta ar raksturīgām baltām mājiņām un sarkaniem 
dakstiņjumtiem. To bieži sauc par «līgavu pilsētu», jo portugāļu karaļi veda uz šejieni savas līgavas medus 
mēneša pavadīšanai. Vienā no neskaitāmām tavernām varēsiet nogaršot vietējo liķieri «Žinžu» un šokolādi, 
kuru nevarēsiet atrast nekur citur, jo Obiduša ir Portugāles šokolādes galvaspilsēta. Atgriešanās un nakts 
viesnīcā Lisabonā. 
 
5.diena 
Brokastis. Portugāles Nacionālas bibliotēkas apmeklēšana. Kājāmgājēju ekskursija pa Lisabonu. Galvenā 
galvaspilsētas apskates vieta ir Žeronīma klosteris, kas ir iekļauts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Viens 
no Lisabonas elegantākajiem pieminekļiem – Belenas tornis. Kariešu muzeja ar lielāko kariešu kolekciju Eiropā 
apmeklējums. Pastaiga pa iekārto tiltu - «25. aprīļa tiltu», kas savieno Lisabonu no labās un Almadu no kreisās 
Težu upes puses. Šis ir viens no garākajiem iekārtajiem tiltiem pasaulē. Viens no svarīgākajiem apkates 
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objektiem Portugālē – slavenā Jēzus Kristus skulptūra (Santuário Nacional de Cristo Rei), no kura paveras 
brīnišķīga Lisabonas un Težu upes panormāma Piedāvājam apmeklēt slaveno Lisabonas Okeanāriju (Oceanario 
de Lisboa). Tur redzēsiet milzu, 7 metru dziļu un 1000 kvadrātmetru plašu akvāriju. Okeanārijā atrodas aptuveni 
8000 jūras iemītnieku. 
Expo pilsētiņa. Brīvais laiks, iespēja baudīt vakara dzīvi fado mūzikas krodziņos. Nakts viesnīcā Lisabonā. 
 
6.diena  
Brokastis. Transfērs uz lidostu. 12:15 Izlidošana uz Frankfurtu a/k“Lufthansa”. 16:15 ielidošana Frankfurtā. 20:30 
Izlidošana uz Rīgu. 23:35 ielidošana Rīgā. 

 
 
Ceļazīmes cenā ietilpst: 

 5 naktis  viesnīcā 3*  ar brokastīm /DBL istabās 

 grupas vadītāja – gida pakalpojumi 

 Lufthansa avio biļete abos virzienos Rīga –Lisabona –Rīga 

 Reģistrētā nododamā bagāža - 23 kg 

 Transfērs lidosta-viesnīca-lidosta 

 Lisabonas apskates ekskursija 

 Izbraukuma eksk. uz Sintru, Roka ragu , Mafru  

 Ceļojuma apdrošināšana  
 
 
Papildus izmaksas: 

 Sv. Georga cietoksnis Lisabonā - 8 EUR 

 Žeronīma klosteris - 7 EUR 

 Okeanārijs Lisabonā- 13 EUR 

 Bataljas klosteris- 6 EUR 

 Alkobasa klosteris - 6 EUR 

 Penas pils – 9 EUR 

 Mafras pils – 10 EUR 

 Vagoniņš  EXPO -7 EUR 

 FADO Lisabona – no 30 EUR 

 Portvīna degustācija no 8 EUR 

 Izbraukuma eksk.  uz Porto, Koimbra  - no 50 EUR 

 Izbraukuma eksk.  uz  Fatimu, Odiduša, Batalja, Alkubasa  no 30 EUR (ieejas biļete objektos nav 
iekļautas cenā) 

 
      Izbraukumu ekskursijas un objektu apskates secība var mainīties!  Izbraukuma ekskursiju cena var 
mainīties, ja grupā ir mazāk kā 25 pers. 
 

 Pieteikšanās:  pieteikšanās un pirmā iemaksa 105.42 Ls vai 150 EUR  līdz 6.01.2014. 

 

Ceļojumu aģentūra „Rīgas Tūristi” 
Adrese: Rīgā, Dzirnavu ielā 43, LV-1010 
Tāl. : +(371) 67281803, 67244314 ;  mob. t. +(371) 29470228 
Darba laiks: darba dienās no 9.30 līdz 18.00 

Firmas rekvizīti 

SIA RĪGAS TŪRISTI 
Reg.LV 40003284904 
Bank: AS SEB banka,  
Code: UNLALV2X 
Account (LVL): IBAN LV40UNLA0001008469994 
Account (EUR): IBAN LV91UNLA0050014759315 
Office adress: Dzirnavu 43, Rīga, LV-1010 
E-mail: rigasturisti@rigasturisti.lv  
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