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“IR Kultūras ceļojums uz Portugāli 15 - 19.11.2019”  
 

• Ekskursijās iepazīsim krāšņo un tik ļoti dažādo Lisabonu – apskatīsim Belaiņas torni un vairāk kā 500 
gadus veco Sv. Hieronīma klosteri, iepazīsim Manuelīto stila arhitektūras pērles un apmeklēsim Svētā 

Georga pili. 
• Gida pavadībā dosimies ekskursijā - braucienā ar vēsturisko “28.” maršruta Lisabonas tramvaju. 

• Dosimies pilnas dienas ekskursijā uz Sintras reģionu (iekļauts UNESCO pasaules kultūras mantojuma 
sarakstā), kuras laikā apmeklēsim Sintru, Penas pili (UNESCO), noslēpumaino Kvinta da Regaleira pili un 

parku, Kabo da Roca klintsragu.  

 Iepazīsim Portugāles mākslas un vēstures izcilākos sasniegumus, apmeklējot Kalouštes 
Gulbenkjana muzeju (klasiskās un laikmetīgās mākslas kolekcijas). 

 Apmeklēsim Fado (portugāļu nacionālās mūzikas veids, kurš 2011. gadā iekļauts UNESCO 
sarakstā) koncertu. 

 Iespēja apmeklēt Teatro Nacional de Sao Carlos (Lisabonas operu). 

programma – laika plāns 
 
15. novembris (piektdiena) 
 

 Laiks Aktivitāte 

11:30 

Grupas dalībnieku tikšanās lidostas “Rīga” izlidošanas zālē pie “Informācijas” stenda un nododamās 
bagāžas reģistrācija reisam BT 675 Rīga – Lisabona. 
 

Grupas vadītāja – Solvita Lapiņa (kontakttālrunis 29129484) sagaidīs grupas dalībniekus ar “IR 
kultūras ceļojums” logotipu pie “Informācijas” stenda un būs kopā ar grupu visu ceļojuma laiku;  
 

Nododamā bagāža (līdz 20kg) un rokas bagāža (līdz 8kg) ir, iekļauta aviobiļetes cenā, lūdzam tos 
grupas dalībniekus, kuriem būs nododamā bagāža, ierasties lidostā savlaicīgi.  
 

Katrs no grupas dalībniekiem lidostā saņems aploksni kurā būs:  

 Iekāpšanas kartes abiem lidojumiem (pirms izlidošanas no Rīgas tiks noformētas iekāpšanas 
kartes gan lidojumam Rīga – Lisabona, gan Lisabona – Rīga);  

 Ceļojuma apdrošināšana;  

 Brauciena programma; 

 Noderīga informācija par Lisabonu ar ieteikumiem ko apskatīt brīvajā laikā; 

12:50 Izlidošana uz Lisabonu ar AirBaltic reisu BT675. 

15:25 
Ielidošana Lisabonas (Portelas) starptautiskajā lidostā (terminālis Nr.1), bagāžas saņemšana.  
Pareizs laiks Lisabonā: -2 stundas attiecībā pret laiku Latvijā. 

15:45  
Tikšanās ar angļu/krievu valodā runājošu gidu lidostas pasažieru sagaidīšanas zālē, iekārtošanās 
autobusā. 

16:00 – 18:30 
Transfērs no lidostas un ekskursija ar autobusu pa Lisabonu ar apstāšanās pauzēm pie 
interesantākajiem objektiem.  
Ekskursijas laikā grupas dalībnieki tiks nodrošināti ar austiņām, kurās tiks translēts gida stāstītais. 

18:30  

Iekārtošanās viesnīcā "Lisboa Tejo Hotel" 3* Superior. 
Viesnīcas adrese: Rua dos Condes de Monsanto, 2 * 1100-159 Lisabona. Tālr.: +351 218 866 182. 
Viesnīca atrodas Lisabonas vēsturiskajā centrā - Baiša (Baixa) rajonā apm. 200 metrus no metro 
stacijas Rossio. Baiša rajonā atrodas lielākā daļa no Lisabonas tūrisma objektiem, daudz dažādu 
restorānu, kafejnīcu un veikaliņu.  

No 18:30 Brīvais laiks atpūtai un patstāvīgai Lisabonas iepazīšanai. 
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16. novembris (sestdiena) 
 

Laiks Aktivitāte 

07:00 - 09:00 Brokastis viesnīcas restorānā. 

09:00 Grupas tikšanās ar gidu viesnīcas vestibilā. 

09:00 – 09:15 Pastaiga līdz “28.” tramvaja pieturvietai.  

09:15 – 10:15 
Ekskursija - brauciens ar slaveno, vēsturisko “28.” maršruta tramvaju pa skaistākajiem Lisabonas 
rajoniem gida pavadībā. Grupu pavadīs angļu/krievu valodā runājošs gids. Ekskursijas laikā grupas 
dalībnieki tiks nodrošināti ar austiņām, kurās tiks translēts gida stāstītais. 

10:15 – 13:30 
Kājāmgājēju ekskursija pa Lisabonas vēsturisko centru Baiša (Baixa) un Lisabonas vecpilsētu - 
Alfama rajonu. Ekskursijas laikā mēs apmeklēsim arī Svētā Džordža (Castelo São Jorge)  pili.  

No 13:30 Brīvais laiks patstāvīgai Lisabonas iepazīšanai. 

18:15 Grupas tikšanās viesnīcas vestibilā, lai dotos uz Fado mūzikas koncertu. 

18:15 – 18:30 Pastaiga līdz Fado mūzikas koncertzālei Fado in Chiado. 

19:00 - 20:00 Fado mūzikas koncerts (ģitāra, vijole, balss).  

 
17. novembris (svētdiena) 
 

 

Laiks Aktivitāte 

07:30 - 08:30 Brokastis viesnīcas restorānā. 

08:30  

Grupas tikšanās viesnīcas vestibilā, lai dotos ekskursijā uz Sintras reģiona skaistākajām vietām: Sintra 
– Penas pils - Kvinta da Regaleira pils un parks - Kabo da Roca klintsrags. Kopš 1995. gada Sintras 
kultūrvēsturiskais reģions ir iekļauts UNESCO pasaules kultūras mantojuma sarakstā. 
Grupu pavadīs angļu/krievu valodā runājošs gids. Ekskursijas laikā grupas dalībnieki tiks nodrošināti ar 
austiņām, kurās tiks translēts gida stāstītais. 

09:00 – 18:30 

Apmeklēsim Sintras reģiona skaistākās vietas: Sintru – Penas pili – noslēpumaino Kvinta da 
Regaleira pili un parku – Kabo da Roca klintsragu (vistālāko Eiropas rietumu punktu). 
Laikaposmā no 13:00 – 15:00 brīvais laiks pusdienām Sintrā.  
Atgriežamies viesnīcā ap 18:30.  

No 18:30 Brīvais laiks vakariņām un patstāvīgai Lisabonas iepazīšanai. 

 
18. novembris (pirmdiena)  

Laiks Aktivitāte 

07:30 – 10:00 Brokastis viesnīcas restorānā. 

10:00 Grupas satikšanās viesnīcā, lai dotos uz Calouste Gulbenkian mākslas muzeju. 

10:10 – 10:30  Brauciens ar sabiedrisko transportu līdz Calouste Gulbenkian mākslas muzejam. 

No 10:30 Calouste Gulbenkian mākslas muzeja apmeklējums (klasiskās un laikmetīgās mākslas kolekcijas). 

No 12:30 Brīvais laiks patstāvīgai Lisabonas iepazīšanai. 

vakarā 
Iespēja apmeklēt “Teatro Nacional de Sao Carlos” Lisabonas operu. Tiem, kas iepriekš pieteikušies, 
par papildu samaksu (izrāde un biļetes cena tiks izziņota vēlāk). 
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19. novembris (otrdiena) 

Laiks Aktivitāte 

07:30 – 10:00 Brokastis viesnīcas restorānā. 

10:00 – 13:30 
Brīvais laiks patstāvīgai Lisabonas iepazīšanai. Viesnīcas numuriņi ir jāatbrīvo līdz 12:00, bet to 
iespējams izdarīt arī ātrāk un novietot bagāžu viesnīcas bagāžas glabātuvē. 

13:30  Grupas satikšanās viesnīcas vestibilā.  

13:30 – 14:00 Transfērs uz lidostu.  

14:10 
Reģistrēšanās lidojumam un bagāžas nodošana reisam uz Rīgu, reiss BT676, terminālis Nr.1. 
Nododamā bagāža (līdz 20kg) un rokas bagāža (līdz 8kg) ir iekļauta aviobiļetes cenā. 

16:10 Izlidojam uz Rīgu, reiss BT676. 

22:40 Ielidojam Rīgā. 

 


