
Divu galvaspilsētu ugunis: Lisabona – Portu 
Tūre 8 dienas / 7 naktis 

Iebraukšana katru piektdienu no 20.03.2020 līdz 19.03.2021 

   
Lisabona (2 n.) – Rivjēra – Roka rags – Sintra – Fadu – Obiduša – Tomara – Batalja – Alkobasa – Luso (1 n.) – Portu (2 n.) – Braga  – 

Bon Žezuš – Gimarainša – Aveiro – Koimbra – Fatima – Grotas – Setubala – Mafra – Žoze Franku – Erisejra – Lisabona (2 n.) 

 
Tūres programma: 

 

1. diena. Piektdiena. 

Ierašanās Lisabonā. Tikšanās ar pārstāvjiem lidostā. Pa ceļam 

informācija par Lisabonu: ko redzēt, kur paēst, ko nopirkt. Apmešanās 

Lisabonā izvēlētas kategorijas viesnīcā.   

Par papildus samaksu: 20:00 vakara ekskursija «Lisabonas 

ugunis» - 35 EUR.  

Lisabona – pati brīvākā Eiropas rietumu galvaspilsēta, viena no 

senākajām rietumeiropas pilsētām pasaulē. It sevišķi vakarā Lisabona ir 

īpaši burvīga. Mēs dosimies uz labākajiem skatu laukumiem, kur dienā 

nav iespējams apstāties, atvērsim sev brīnišķīgus skatus un jaunu 

skatienu uz Lisabonu un tās vēsturi. Naksnīgajai Lisabonai piemīt īpaša 

smarža – jūras, Fadu romances un nakts dzīves smarža. Šī ekskursija 

Jūsu atmiņā paliks kā viena no spilgtākajām. No skatu laukumiem mēs 

redzēsim Lisabonas uguņus un tās tiltus, Kristus statuju, piestātni un 

upi Težu. Aizrauj elpu…  

 

2. diena. Sestdiena.   

Brokastis viesnīcā.  

Ekskursija «Lisabonas kaklarota» (8 stundas).  

Lisabonas Rivjēra – Roka rags – Sintra – Kinta-da-Regaleira 

muiža – Pena pils.  

Pārbrauciens gar okeānu, pa vienu no skaistākajiem ceļiem pasaulē, 

paskatīsimies uz kūrorta pilsētiņām. 

Kaškajš un Eštorīla – pašas saulainākās Eiropas pilsētas, XIX 

gadsimtā kļuva par prestižiem kūrortiem. Maigais klimats pievilina 

tūristus, kā arī bagātos un slavenos karalisko ģimeņu locekļus un 

aristokrātus. Apstāsimies pie gleznainās klints – «Velna rīkles», 

noslēpumaina vieta, ar kuru saistītas vairākas leģendas.  

Roka rags – Eiropas visrietumiskais punkts, agrāk ragu uzskatīja par 

pasaules galu. Patiešām, zeme šeit beidzas pēkšņi, starp milzu klintīm 

un stipro atlantijas vēju. Izjūtiet šis vietas enerģiju, uztaisiet 

neaizmirstamas bildes!  

Sintra – «Portugāles pērle», apbrīnojama, paslēpusies kalnos un 

serpentīna ceļos. Pilsēta un tās kalnos celtas pasakainas pilis un 

fantastiskas villas.  

Apmeklēsim Kinta-da-Regaleira muižu, kuru uzskata par pašu 

romantiskāko vietu Sintrā.   

Brīvais laiks Sintrā vai (pēc vēlēšanās) Pena pils apmeklējums (ieejas 

biļetes Pena pilī, pils parkā, transferu no Sintras līdz pilij apmaksā 

Sintrā ~ 20 EUR). 

Atgriešanās Lisabonā.  

Vakarā pēc vēlēšanās – Fadu ar vakariņām (par papildus samaksu 

– 70 EUR ar transferu).  

Fadu (port. fado) – viena no svarīgākajām Portugāles kultūras 

izpausmēm, kā valsis Austrijā vai Flamenko Spānijā. Dziļa iekšējā 

bēda un ilgas sastāda galveno domu šādas mūzikas izveidei. Fadu 

mūzika ir ļoti populāra, tā ir kā Lisabonas vizītkarte, tur to tradicionāli 

klausās vakarā apvienojot ar vakariņām.  

 

3. diena. Svētdiena. 

Brokastis viesnīcā.  

Ekskursija «Portugāles zelta gredzens» (8 stundas).  

Obiduša – Batalja – Alkobasa – Tomara – Luso 

Ekskursijas laikā  – pusdienas nacionālajā restorānā ar dzērieniem.  

Obiduša – pati romantiskākā Portugāles pilsēta, kura pilnībā ir 

saglabājusi viduslaiku veidolu. Palikusi gandrīz cietokšņa sienu 

iekšpusē.  

Nogaršojiet ķiršu liķieri šokolādes glāzītēs. Tā ir žiņa (Ginja) – 

portugāļu uzlējums, kurš pēc popularitātes spēj konkurēt pat ar 

lielisku portvīnu.   

Tomara – šis mazais miestiņš kļuva par pilsētu pateicoties Portugāles 

tampliešu ordeņa maģistra rezidences celtniecībai 1169. gadā.  

Batalja – abatija (cīņas klosteris) vai Santa-Marija-da-Viktorija tiek 

uzskatīta par vienu no Eiropas gotikas šedevriem.  

Alkobasa – abatija, kurā kaut kad sākās ilggadējs karš starp dēlu un 

tēvu. Šo vietu stāsts ir diezgan skumjš, bet ļoti interesants un 

pamācošs.  

Ekskursijas dienas nobeigums 4* viesnīcā Luso, kurš atrodas pie 

Busako kalna pakājes, starp reliktu mežiem. Mierīgs un veselīgs miegs.  

 

4. diena. Pirmdiena.   

Brokastis viesnīcā 

Pārbrauciens uz Portu. 

Pilsētas apskates ekskursija. 

Vīna pagrabu apmeklējums un slaveno Portvīnu degustācija (par 

papildus samaksu – no 8 EUR).  

Douru upes kruīzs (par papildus samaksu ~ 15 EUR) 

Portu – lieliska pilsēta, kura nav līdzīga nekam pasaulē, Portvīna 

dzimtene. Pilsēta, kura deva nosaukumu visai valstij. Viena no 

skaistākajām pilsētām pasaulē, Portugāles ziemeļu galvaspilsēta, 

autentisks muzejs zem klajas debess. Portu centrs ir saglabājies tāds, 

kāds tas tika radīts vairāku gadsimtu laikā. Pilsēta ir pilna ar vairākām 

pārsteidzošām celtnēm.  

Apmešanās izvēlētas kategorijas viesnīcā. Brīvais laiks. 

 

5. diena. Otrdiena. 

Brokastis viesnīcā. 

Par papildus samaksu – ekskursija: Braga – Bon-Žezuš – 

Gimaraenša (6 stundas) – 60 EUR 

Pusdienas var pasūtīt pie gida – 16 EUR. 

Vai brīvais laiks Portu. 

Braga ir viena no skaistākajām Portugāles pilsētām, ar vairākiem 

iespaidīgiem pieminekļiem baroka stilā.   

Viens no pazīstamākajiem apskates objektiem valstī – Kristus uz 

Golgofas baznīca, Bon-Žezuš-du-Montē svētnīca, pievelk pie sevis 

lielu tūristu daudzumu. Iesim pa kāpnēm no piecām jūtām no trīs 

tikumībām, uzzināsim simbolu, statuju, strūklaku nozīmi, kas rotā šo 

vietu.  

Gimaraenša – viena no pievilcīgākajām senajām pilsētām valstī, ar tās 

kultūras mantojumu un senajām ieliņām.   

 

6. diena. Trešdiena. 

Brokastis viesnīcā .  

Portu – Aveiro – Koimbra – Fatima – Grotas – Lisabona (8 

stundas) 

Pastaiga pa kanāliem ar laivām Aveiro pilsētā (pēc vēlēšanās par 

papildus samaksu ~ 10 EUR). 

Koimbras apskates ekskursija. 

Pusdienas nacionālajā restorānā, ar dzērieniem – 16 EUR.  

Fatimas un Grotu apmeklējums  pēc vēlēšanās (biļetes uz Grotām 

~ 7 EUR) 



Aveiro – pazīstama kā «Portugāļu Venēcija», brīnišķīga pilsēta ar 

daudziem kanāliem un tiltiem. Šīs vietas slavenā kūciņa olas formā ir 

plaši pazīstama aiz pilsētas robežām.  

Koimbra – pilsēta aizņem lielu vietu visu portugāļu sirdīs. Koimbra 

bagāta ar savu vēsturi, tā ir pašas senākās apmācības vietas dzimtene – 

Portugāles universitāte, kuru dibināja Karalis Dinišems 1290 g. Seši 

Portugāles karaļi ir dzimuši tieši Koimbrā.  

Fatima – svēta priekš katoļiem pilsēta ar 10000 iedzīvotājiem. Tā ir 

vienīgā vieta uz planētas, kurā starp Katoļu un Pareizticīgo baznīcām 

nav strīdi.   

Grotas – Septītais Portugāles brīnums, pazemes pilsēta.  

Pārbrauciens uz Lisabonu. Brīvais laiks pastaigām un lieliskam 

šopingam.  

Nakts izvēlētas kategorijas viesnīcā. 

 

7. diena. Ceturtdiena.  

Brokastis viesnīcā.  

Pēc vēlēšanās (par papildus samaksu), ekskursija uz Setubalu un 

Arabidu + pusdienas un muskata vīnu degustācija – 70 EUR.  

Vai brīvais laiks Lisabonā. 

Šajā ekskursijā Jums būs iespēja uztaisīt neaizmirstamas bildes!  

Dosimies uz Portugāles dienvidu provinci – Setubalu. Pārbrauksim 

pāri augstākajam Portugāles tiltam – 25. oktobrī pie Kristus statujas. 

No putnu lidojuma augstuma mūsu priekšā būs kā uz delnas – 

Brīnišķīgā Lisabona! Pēc tam apmeklēsim viduslaiku cietoksnī, kuram 

apkārt atrodas okeāns. Turpinājumā mūsu ceļš ved cauri Arabidas 

Nacionālo parku, kurš slavens ar savām fantastiskajām ainavām no 

kalnu virsotnes līdz bezgalīgajam okeānam. Iepazīsimies ar vīna 

darīšanas vēsturi un nodegustēsim dienvidu reģiona vīnu, slaveno 

Muskateļu.   

Nobeigumā Jums tiks piedāvāta zivju degustācija – zivju rodizio 

(atšķirīgi gatavoto zivju un jūras veltu liela izvēle ar dzērieniem).  

Atgriešanās Lisabonā pa pašu garāko un pazīstamāko Eiropas tiltu – 

Vasko da Gama. 

 

8. diena. Piektdiena. 

Brokastis viesnīcā.  

Lisabonas apskates ekskursija (4,5 stundas).  

Brīvais laiks vai pēc vēlēšanās par papildus samaksu ekskursija 

Keluša – Mafra – Erisejra – ciematiņš Žoze Franku, iekļautas 

pusdienas (4 stundas) – 60 EUR. 

Lisabona – pati brīvākā Eiropas rietumu galvaspilsēta, viena no 

senākajām rietumeiropas pilsētām pasaulē. 

Erisejra – krāsainā zvejas pilsēta, kas atrodas uz skaistā okeāna krasta, 

ir saglabājusi savu identitāti līdz šai dienai. Daudzus gadsimtus ciemats 

bija vissvarīgākais reģiona zvejas centrs. 

Žoze Franku – ir tipisks portugāļu XX gs. sākuma celts ciems. Nelielā 

ciematā mēs iepazīsimies ar zemnieku dzīvi. Noslēgumā mēs 

nogaršosim tradicionālo zemnieku ēdienu – garšīgo maizi, žāvētas 

sālītas desiņas, vietējo vīnu – viss ir pagatavots saskaņa ar veco 

recepti. Ciematā ir veikals ar interesantu keramikas rokdarbu izvēli, kā 

arī slavenas kāpostu lapas, gaiļi, ēdieni utt. 

Mafra – šeit atrodas gigantisks pils komplekss. Pat šodien pilsētiņa 

izskatas kā rotaļu mājiņu sakopojums salīdzinot ar pili. Šeit ir 

vislielākā pasaules zvanu kolekcija, kurus var dzirdēt 24 km attālumā. 

Transfers uz lidostu. Lidojums uz Rīgu.

 

Tūres cena uz cilvēku (EUR) 

Viesnīcu kategorija Divvietīgs numurs Vienvietīgs numurs Trešais pieaug. numurā 

3* viesnīcas Lisabonā un Portū 

(4* Luso) 
575 820 565 

 4* viesnīcas visās pilsētās 709 972 699 
 

Tūres cenā iekļauts: 

- transfers: lidosta – viesnīca – lidosta; 

- izmitināšana izvēlētās kategorijas viesnīcās;    

- ēdināšana: brokastis viesnīcās, 1 pusdienas ar dzērieniem; 

- transporta pakalpojumi; 

- krievvalodīgā gida pakalpojumi visa maršruta laikā;  

- visas ekskursijas pēc programmas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tūres cenā nav iekļauts:   

- aviopārlidojums: Rīga – Lisabona – Rīga; 

- veselības apdrošināšana; 

- piemaksa par transferu no lidostas vai viesnīcas nakts laikā no 

23:00 līdz 07:30 – 15 EUR/cilv.; 

- audiogids uz visu tūres laiku – 10 EUR;  

- tūrisma nodoklis Lisabonā un Portū – 2 EUR diennaktī par 

cilvēku;  

- ieejas biļetes muzejos, grotās – no 20 EUR;   

- ekskursija: Setubala, Arabida, Kristus statuja + pusdienas, 

degustācija – 70 EUR; 

- Fadu ar vakariņām un transferu – 70 EUR;  

- vīnu degustācija Portu – no 8 EUR; 

- ekskursija: Braga, Bon-Žezuš, Gimaraenša – 60 EUR + pusdienas 

– 16 EUR (jāapmaksā pie gida); 

- vakara ekskursija “Lisabonas ugunis” – 35 EUR; 

- ekskursija: Keluša, Mafra, Erisejra, Žoze Franku – 60 EUR; 

- Douru upes kruīzs ~ 15 EUR; 

- Pena pils, pils parka apmeklējums un transfers ~ 20 EUR; 

- pastaiga pa kanāliem ar laivām Aveiro pilsētā ~ 10 EUR; 

- pusdienas ar dzērieniem Koimbrā – 16 EUR.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cenas par papildus ekskursijām derīgas pie apmaksas kopā ar tūri birojā. 

Programmā iespējamas nenozīmīgas izmaiņas, kuras neietekmēs uz sniegto pakalpojumu apjomu.  

 


