
ROMANTISKĀ ZEME 

EIROPAS MALĀ – 

PORTUGĀLE 09.10. –

 16.10.2018.  EUR 985,-
1.diena

09.10.
Rīga - Lisabona
Pulcēšanās Rīgas lidostā līdz 11:00, lidojums Rīga – Lisabona 12:50 – 15:25. Pārbrauciens uz 
Koimbru. Vakariņas, nakšņošana viesnīcā D.Luis Koimbrā.

2.diena
10.10.

 Koimbra-Fatima  Pēc brokastīm - Koimbra - uz šejieni 1537.gada tika pārcelta Lisabonas 
universitāte – senākā universitāte Eiropā ar vienu no lielākām un senākām bibliotekām. Koimbra 
ir arī sešu karaļu dzimšanas vieta. Pastaiga pa vecpilsētu, Sv. Klāras Jaunais klosteris, Santa Cruz 
baznīca ar divu pirmo Portugāles karaļu apbedījuma vietu. Brauciens uz Fatimu – visnozīmīgako 
svētceļojumu vietu Portugālē. Vakariņas, nakšņošana viesnīcā Santo Amaro Fatimā.

3.diena
11.10.

 Fatima-Alkobasa-Batalja-Obidusa- Lisabonas Rivjēra (Ešturila)
Pēc brokastīm ceļojums uz Obidušu, burvīgu cietokšņa pilsētu kalnā ar skaistām, balsinātām
mājam un XIV gs mūri – Aragonas Izabellas kāzu dāvana. Iespēja baudīt ķiršu liķieri - 
miniatūrās šokolādes tasītēs. Alkobasa - slavenā Santa Maria abatija (UNESCO Pasaules 
mantojuma sarakstā) un Pedru I un Ineses di Kaštru mīlas stāsts.  Un vēl Batalja, kuras 
dominikāņu abatija Santa Maria arī iekļauta  UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā.
Nakšņošana viesnīcā  Clube Do Lago Ešturilā

4.diena
12.10.

 Lisaboba- Ešturila Pēc brokastīm ceļš uz Lisabonu un plaša Lisabonas apskates ekskursija, tās 
dižās vēstures dažādu laikmetu liecības: Belaiņas rajons un tornis, sv.Hieronima klosteris, 
Atklājumu Monuments, kas liecina par varenajiem portugāļu jūrasbraucēju iekarojumiem. Šeit var
nobaudīt slavenos Lisabonas konditorejas izstrādājumus – Belaiņas kūciņas. Tālāk pilsētas 
zemāka daļa Beišu – uzcelta jau pēc postošās 1755.gada zemestrīces. Pilsētas centrs,  marķīza de 
Pombala piemineklis, Brīvības laukums, avenija, uc. Nakšņošana viesnīcā Ešturilā.

5.diena
13.10.

Sintra – Ešturila Pēc brokastīm ekskursija uz Sintru – granīta kalnu grēdas, mežainas aizas 
un svaiga ūdens avoti –  Portugāles karaļu vasaras mītnes  un vairāku portugāļu “pasaules 
brīnumu” vietu – aristokrātiskas pilis, romantiski dārzi ar grotām un strūklakām – leģendu 
un misticisma apvīti.  Nakšņošana viesnīcā Ešturilā.

6.diena
14.10.

Mafra – Keluža - Ešturila  Pēc brokastīm ekskursija uz Mafru - grandioza  baroka pils un 
klosteris nelielā pilsētiņā – ekstravaganta karaļa iespaidīgs projekts ar skaistāko bibliotēku 
Eiropā. Un Keluža – 17.gadsimta mednieku namiņš pārbūvets par greznu rokoko pili ar 
parku, strūklakām un kanālu. Iespējama neliela brīvā laika pauze Lisabonas vecpilsētā. 
Nakšņošana viesnīcā Ešturilā .

7.diena
15.10.

Ešturila  Brokastis un brīvdiena!!! Nakšņošana viesnīcā Ešturilā.

.diena
16.10.

Lisabona – Rīga
Pēc brokastīm - brīvais laiks, pēdējie pirkumi, transfērs uz lidostu.Lidojums  Lisabona – Rīga,  
16:10  – 22:35.

Cenā  iekļauts –  lidojums  (ekonomiskā  klase),  lidostu  nodokļi,  transfērs,  nakšņošana  3*  un
4*viesnīcās divvietīgos numurā (ar WC, vannu vai dušu) un brokastis, divas vakariņas, ekskursijas
ar komfortablu autobusu (ar kondicionieri, bez WC), latviski runājoša grupas vadītāja un krieviski
runājoša gida pakalpojumi.



Cenā nav iekļauts –  apdrošināšana, ieejas maksa apskates maksas objektos, dzeramnaudas - 10.-
Eur, papildus dzērieni vakariņās un vakariņas Ešturilas viesnīcā.

Ceļojumu organizē Sia „Amaranta”. Tālr. 67805605. Rīga, Lielirbes 6

E-pasts: amaranta@amaranta.lv www.amaranta.lv
 Grupas vadītāja Guna Daube 29181650.

Pieteikšanās ceļojumam 

Avansa iemaksa Pilna summa

EUR 485.- Līdz 09.09.2018.

Atteikšanās no ceļojuma

Atteikšanās datums Līdz 09.07.2018. Pēc 09.09.2018.

Zaudētā summa 0,00% 100,00%

 Iemaksāto summu līdz 09.09.2018. bez papildmaksas iespējams pāradresēt citai personai,
kura vēlas doties ceļojumā. 

 Līdz 09.08.2018. Amaranta ir tiesīga paziņot Klientam par ceļojuma atcelšanu, ja ceļojuma
dalībnieku skaits nav pietiekams. Šādā gadījumā SIA “Amaranta” Klientam atmaksā visu
viņa par ceļojumu iemaksāto summu. 

Piemaksa: par vienvietīgo numuru- ....- EUR

Ievērībai:  ''Amaranta'' ir  tiesības  mainīt  objektu apskates  secību,  saglabājot  programmā minētās
apskates vietas. Ceļojuma cena var  palielināties LR likuma Par PVN izmaiņu gadījumā,  kā arī
atkarībā no lidostas nodokļu pieauguma.

PASES

Atbilstoši dažādu valstu robežšķērsošanas noteikumiem pasei jābūt derīgai vismaz 6 mēnešus pēc atgriešanās
no ceļojuma.

"51. Latvijas pilsoņa pase, kas izdota laikposmā no 1992.gada 1.jūlija līdz 2002.gada 30.jūnijam, sākot ar 
2008.gada 1.jūliju nav derīga ceļošanai. Latvijas pilsoņa pase, kura izdota laikposmā no 2002.gada 
1.jūlija līdz 2007.gada 19.novembrim un kuras derīguma termiņš ir 50 gadu, un nepilsoņa pase, kura 
izdota laikposmā no 1997.gada 10.aprīļa līdz 2007.gada 19.novembrim un kuras derīguma termiņš ir 

50 gadu, sākot ar 2010.gada 1.novembri nav derīga ceļošanai, izņemot ceļošanu uz valstīm, kas piemēro

Schengen aquis noteikumus par robežkontroles atcelšanu pie iekšējām robežām."

(Grozīts ar MK 17.06.2008. noteikumiem Nr.449) 

No 2010.gada 1.novembra ceļošanai ārpus Šengenas zonas nebūs derīgas pilsoņu un nepilsoņu 
pases, kas tika izsniegtas ar derīguma termiņu uz 50 gadiem.

http://www.likumi.lv/doc.php?id=166435
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