Pielikums līgumam: PT21FE015

Braunšveiga, Ambuāza, Segovija, Madride, Salamanka, Lisabona, Roka rags, Kelūža, Sintra, Obiduša, Nazare, Batalja,
Kaškaiša, Fatima, Porto, Santa Trega, Kombāra, Santjago de Kompostela, Akoruņa, Braga, Larokgažāka, Kaizersberga
14 dienas, 13 naktis – viesnīcās
Izbraukšanas datums: 26/09/2021
1. diena
“Rīga – Rietumpolija”
Agri no rīta izbraukšana no Rīgas ar autobusu. Ceļš pa Latviju, Lietuvu, Poliju. Nakts - viesnīcā Polijā, Lubušas vojevodistē.
2. diena
“Rietumpolija – Braunšveiga – Parīzes apkaime”
Brokastis. Vācija. Īsa pauze Braunšveigā (Braunschweig). Ceļš pa Vāciju, Beļģiju, Franciju. Nakts - viesnīcā Francijā, Parīzes
apkaimē.
3. diena
“Parīzes apkaime – Ambuāza – Burgosas apkaime”
Ceļš pa Franciju. Pauze Ambuāzā (Amboise). Ambuāzas pils (ārēja apskate) – karaļu Šarļa VIII, Luija XII, Fransuā I iemīļota
rezidence, Sv. Ubēra kapella - Leonardo da Vinči apbedīšanas vieta. Nakts – viesnīcā Spānijā netālu no Burgosas.
4. diena
“Burgosas apkaime – Segovija – Madride – Madrides apkaime”
Brokastis. Ceļš pa Spāniju. Iepazīšanās ar veco Kastīliju - ģeogrāfisko un garīgo Spānijas centru. Segovija (Segovia).
Pastaiga pa pilsētu. Spānijas galvaspilsētа Madridе (Madrid). Brīvais laiks. Pēc vēlēšanās, par papildus maksu – iepazīšanas
ar Madridi. Karaļu pils, operas teātris, Katedrāle, Saules Vārtu laukums, Mayor laukums. Brīvais laiks. Nakts – viesnīcā
Madrides apkaimē.
5. diena
“Madrides apkaime – Salamanka – Portugāles rietumi”
Brokastis. Ceļš pa Spāniju. Salamankа (Salamanca). Salamankas vēsturiskais centrs tika iekļauts pasaules kultūras
mantojuma sarakstā. Salamankā atrodas visvecākā universitāte Spānijā, kas tika dibināta 1218. gadā. Ceļš pa Spāniju,
Portugāli. Nakts - viesnīcā Portugāles rietumos.
6. diena
“Portugāles rietumi – Roka rags – Sintra – Kelūža – Kaškaiša – Portugāles rietumi”
Brokastis. Brīva diena. Pēc vēlēšanās, par papildus maksu – brauciens uz Rokas ragu, Sintru, Kelūžu. Viesosimies Roka ragā
(Cabo da Roca) – Eiropas galējā rietumu punktā. Brauciens pa Sintras kalnu masīva gleznainajiem ceļiem uz Sintru (Sintra) –
karaļu vasaras rezidenci. Lords Bairons šo pilsētu dēvēja par Ēdeni. Sintras karaļu pils apskate no ārpuses. Karaļu pils un
dārzi Kelūžā (Queluz). Portugales slavenā kūrortpilsēta Kaškaiša (Cascais). Nakts - viesnīcā Portugāles rietumos.
7. diena
“Portugāles rietumi – Lisabona – Portugāles rietumi”
Brokastis. Brīva diena. Pēc vēlēšanās, par papildus maksu – brauciens uz Lisabonu. Portugāles galvaspilsēta Lisabona
(Lisboa). Iepazišanās ar pilsētu: Rātsnams, Tirdzniecības laukums, Triumfa arka, Rossio laukums, Figueira laukums, Karmu
lifts, katedrāle, Sv. Antonija baznīca, Sv. Lūcijas baznīca, Sv. Vincenta monuments, skatu laukumi Alfamā. Brīvais laiks. Pēc
vēlēšanās - fado priekšnesuma apmeklējums. Naktī - atgriešanās viesnīcā. Nakts - viesnīcā Portugāles rietumos.
8. diena
“Portugāles rietumi – Obiduša – Nazare – Batalja – Portugāles rietumi”
Brokastis. Brīva diena. Pēc vēlēšanās, par papildus maksu – brauciens uz Obidušu, Nazare un Batalju. Obiduša (Obidos) pilsēta, kas ir nacionālā bagātība. Tā ir dārzos grimstošu baltu mājiņu pilsētiņa-muzejs zem atklātām debesīm. Mazās, krāšņās
zvejnieku pilsētiņas Nazares (Nazaré) apmeklējums: pludmale, zvejnieku kvartāls, Sítio – vecpilsēta uz klints ar brīnišķīgu
skatu laukumu. Batalja (Batalha). Grandiozā Svētās Marijas Uzvaras (Santa Maria de Vitória) XIV-XVI gs. klostera patstāvīga

skatu laukumu. Batalja (Batalha). Grandiozā Svētās Marijas Uzvaras (Santa Maria de Vitória) XIV-XVI gs. klostera patstāvīga
apskate. Nakts - viesnīcā Portugāles rietumos.
9. diena
“Portugāles rietumi – Fatima – Porto – Portugāles ziemeļi”
Brokastis. Ceļš uz ziemeļiem. Pauze Fatimā (Fátima). Porto (Porto) - Portugāles “ziemeļu galvaspilsēta”. Brīvais laiks. Pēc
vēlēšanās, par papildus maksu – iepazīšanas ar pilsētas centru un kruīzs pa Douro upi. Katedrāle, Sv. Bento dzelzceļstācija
ar flīžu dekoru, Ziedu iela, Sv. Franciska baznīca, birža, Ribeiras krāšņā krastmala, iespaidīgie tilti pāri Douro upei. Brauciens
ar kuģīti pa Douro upi. Brīvais laiks. Nakts – viesnīcā Portugāles ziemeļos.
10. diena
“Portugāles ziemeļi – Santa Trega – Kombāra – Santjago de Kompostela – Akoruņa – Portugāles ziemeļi”
Brokastis. Brīva diena. Pēc vēlēšanās, par papildus maksu – brauciens uz Galisiju. Spānija. Galisija. Santa Trega (Santa
Trega). Pirmsromiešu cietokšņa drupas. Minjo upes un Atlantijas okeāna piekrastes skati. Pauze pie okeāna Kombaras
(Combarro) galisiešu zvejnieku ciematā. Pauze Santjago de Kompostelā (Santiago de Compostela). Santjago de
Kompostelas katedrāle, uz kurieni, saskaņā ar tradīciju, Sv. Jēkaba mirstīgās atliekas tika aizvestas, ir svētceļojumu (Svētā
Jēkaba ceļa) galamērķis. Akoruņa (A Coruña). Laikā no XVI. līdz XIX. gadsimtam tā bija Galisijas karalistes politiskā
galvaspilsēta. Atpūta pie okeāna. Nakts – viesnīcā Portugāles ziemeļos.
11. diena
“Spānijas rietumi – Braga – Francijas dienvidrietumi”
Labā Jēzus uz Kalna (Bom Jesus do Monte) baznīca Bragas (Braga), Portugāles “baznīcas galvaspilsetas”, apkaimē. Ceļš pa
Portugāli, Spāniju, Franciju. Nakts – viesnīcā Francijas dienvidrietumos.
12. diena
“Francijas dienvidrietumi – Larokgažāka – Austrumfrancija”
Brokastis. Ceļš pa Franciju. Pauze Larokgažāks (La Roque-Gageac) skaistā ciematā Dordoņas upes ielejā. Nakts – viesnīcā
Francijas austrumos.
13. diena
“Austrumfrancija – Kaizersberga – Rietumpolija”
Francija. Kaizersberga (Kaysersberg) - Elzasas reģiona vīndaru ciemats. Ceļš pa Franciju, Vāciju. Nakts - viesnīcā Polijas
rietumos.
14. diena
“Rietumpolija - Rīga''
Brokastis. Ceļš pa Poliju, Lietuvu un Latviju. Atgriešanās Rīgā - vēlu naktī no 14. uz 15. dienu.
Cena:
€ 645 vienai personai, izvietojoties viesnīcās divatā
Ceļojuma cenā ietilpst :
• transporta pakalpojumi ar komfortablu autobusu ceļojuma laikā (gaisa kondicionētājs, audio/video, WC)
• naktsmītnes (atbilstoši maršruta aprakstam) **-*** viesnīcās: divvietīgās un trīsvietīgas istabās ar dušu, WC
• brokastis viesnīcās atbilstoši maršruta aprakstam
• grupas vadītāja – gida pakalpojumi
Ceļojuma cenā neietilpst :
• piemaksa par izmitināšanu vienvietīgā istabā 250€
• piemaksa par papildus sēdvietu autobusā 160€
• opcionālas ekskursijas un ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos :
iepazīšanās ar Madridi - 20€, brauciens uz Rokas ragu, Sintru, Kelūžu, Kaškaišu – 45€ bez ieejas biļetēm, Kelūžas - 10€,
Sintras pils - 6€, brauciens uz Obidušu, Batalju, Nazare – 45€ bez ieejas biļetēm, Bataljas klosteris - 6€, brauciens uz
Lisabonu - 40€, fado priekšnesums ar vakariņām - 45€, brauciens uz Galisiju - 55€, iepazīšanās ar Porto un brauciens ar
kuģīti pa Douro upi – 25€

• medicīniskā apdrošināšana - no 0.95€ dienā
• pusdienas, vakariņas, personīgie izdevumi, sabiedriskais transports, dzeramnauda
Informācijai :
• Opcionālas ekskursijas notiks tikai tad, ja tām būs pieteikušies vismaz 20 dalībnieki.
• Grupas vadītāja organizātoriski pakalpojumi tiks sniegti latviešu un krievu valodās.
• Kultūrvēsturiskā ekskursiju informācija tiks sniegta krievu valodā.
• Izbraukšanas un ierašanas vieta : Zinātņu akadēmija, Turgeņeva iela, Rīga (ja nav norādīta cita vieta)
• Izbraukšanas laiks plkst. 5:00 (ja nav norādīts cits laiks), atgriešanās – pēc plkst. 3:00 (laiks ir aptuvēns un var mainīties ceļa
apstākļu dēļ)
Pieteikšanās ceļojumam :
• piesakoties ceļojumam, nepieciešama pase un jānoslēdz ceļojuma līgums
• vieta tiek rezervēta pēc 30% avansa iemaksas
• atlikušās summas samaksa (70%) jāveic ne vēlāk kā 20 dienas pirms pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma.
Atteikšanās tiesības :
Ceļotājs jebkurā brīdī pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma var izbeigt kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumu,
samaksājot samērīgu līguma izbeigšanas maksu:
• atsakoties no pieteikšanās brīža līdz 20 dienām pirms ceļojuma, tiek ieturēti 30% no ceļojuma summas
• atsakoties 19-10 dienas pirms ceļojuma, tiek ieturēti 75% no ceļojuma summas.
• atsakoties mazāk nekā 10 dienas pirms ceļojuma, tiek ieturēti 100% no ceļojuma summas.
Ceļojumam nepieciešamie dokumenti :
• Ceļošanas dokuments – personas apliecība jeb elektroniskā identifikācijas karte eID (tikai Latvijas pilsoņiem) vai pase
(Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem). Latvijas pilsoņa personas apliecība ir izmantojama kā ceļošanas dokuments Albānijā,
Austrijā, Beļģijā, Bosnijā un Hercegovinā, Bulgārijā, Čehijā, Dānijā, Francijā, Grieķijā, Gruzija, Horvātijā, Igaunijā, Īrijā,
Islandē, Itālijā, Kiprā, Lietuvā, Lihtenšteinā, Luksemburgā, Maltā, Melnkalnē, Moldovā, Nīderlandē, Norvēģijā, Polijā,
Portugālē, Rumānijā, Serbijā, Slovākijā, Slovēnijā, Somijā, Spānijā, Šveicē, Ungārijā, Vācijā, Ziemeļmaķedonijā, Zviedrijā
(https://www.mfa.gov.lv/konsulara-informacija/celo-drosi-2).
• Dodoties ceļojumā ārpus ES, ceļotāja pasei vai eID jābūt derīgai vēl 6 mēnešus pēc brauciena beigu datuma.
• Nepilngadīgam ceļotājam, ceļojot kopā ar vecakiem, nepieciešams arī dzimšanas apliecības oriģināls.
• Nepilngadīgam ceļotājam (līdz 18 gadiem), dodoties ceļojumā bez vecākiem, nepieciešama pase, dzimšanas apliecība un
notariāli apstiprināta vecāku atļauja (vecāku pienākums ir nodrošināt bērnam pilnvaroto pārstāvi, kurš par bērnu rūpēsies un
pārstāvēs viņa intereses).
Uzmanību !
• Minimālais dalībnieku skaits, kas nepieciešams kompleksā tūrisma pakalpojuma sniegšanai ir 40 dalībnieki. Informējam, ka
tūrisma operatoram ir tiesības divdesmit dienas pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma izbeigt kompleksā tūrisma
pakalpojuma līgumu, ja minētais dalībnieku skaits nav sasniegts.
• Ceļojums nav piemērots personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām.
• Apdrošināšana palīdzības izmaksām negadījuma, slimības vai nāves gadījumā nav iekļauta ceļojuma cenā.
• Ieejas biļešu un citu papildizdevumu cenas, kā arī programmā norādītie laiki ir orientējoši un var mainīties.
• Tūroperātoram ir tiesības mainīt apskates objektu secību.
• Tūroperators nav atbildīgs par apskates objektu darba laika izmaiņām un pasākumu atcelšanu.
Tūroperators SIA “Fēnikss Ceļojumi” - Blaumaņa iela 5a-26, Rīga - tālrunis 67312234 - info@fenikss.com

