NOVEMBRIS 2022
P

Azoru salas
valsts svētkos
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17.novembris – 21.novembris
Azoru salas atrodas starp Eiropu un Ziemeļameriku. Portugālei piederošās salas atrodas vairāk kā
1000 km no Eiropas kontinenta. Dabas pievilcība un neprognozējamie laikapstākļi tās padara par
savdabīgām un apmeklēšanas vērtām. Ceļosim ar tiešo reisu un izmantosim visas novembra brīvās
dienas. Apskatīsim ezerus, okeānu, tējas plantācijas un termālos ūdeņus. Iepazīsim Azoru salas!

-

Ieteikumi:
Azoru salās laikapstākļi ir mainīgi, jārēķinās ar iespējamu
lietu.
Ceļojums dabas cienītājiem ar visām naktīm viesnīcā
Ponta Delgadas pilsētā.

1. DIENA. CETURTDIENA, 17.11. RĪGA–PONTA DELGADA
Atlantijas okeāna salas



03:00 tikšanās Rīgas lidostā, 05:00

Rīga ___ 08:10

Ponta Delgada, SmartLynx



-/P/-

Plkst. 03:00 tikšanas Rīgas lidostā, 05:00 tiešais lidojums Rīga–Ponta
Delgada, ap 08:10 pēc vietējā laika ierašanās Azoru salās. Šodien iepazīsim
pilsētu, pastaiga pa salas lielāko pilsētu Ponta Delgadu. Tā izvietojusies gar
līci un apvieno okeāna skatus un vecpilsētu ar 18.gadsimta ēkām ar šaurām
ielām. Pilsētas iepazīšana, pastaigas un kopīgas pusdienas. Pēcpusdienā
atgriešanās viesnīcā.
Nakts viesnīcā Ponta Delgadā. Dienā~ 70 km.

2. DIENA. PIEKTDIENA, 18.11. PONTA DELGADA-SETE CIDADES-PONTA DELGADA
Ezeri un kalni



B/P/-

Šodien apmeklēsim salas rietumu daļu ar Sete Cidades pilsētu un sirds
formas ezeriem. Izbrauciens pa salas iekšieni ar pieturām skatu laukumā ar
panorāmu uz apkārtējiem kalniem. Ierašanās pie ezera, pastaigas un dabas
baudīšana. Kopīgas pusdienas un pēcpusdienā brauciens pa saulas ziemeļu
daļu gar okeānu, pieturas un atgriešanās Ponta Delgadā.
Nakts viesnīcā Ponta Delgadā. Dienā~ 120 km.

Marko Polo ceļojumi
Gustava Zemgala gatve 74, A ieeja 2.stāvs, Rīga
Tālrunis: +371 25137021; info@markopolo.lv; www.markopolo.lv

 5 h 10 min

3. DIENA. SESTDIENA, 19.11. PONTA DELGADA- FOGO EZERS - FURNAS-PONTA DELGADA
Karstā un dzīvā zeme



B/P/-

Ceļojums pa Sao Miguel salas dienvidu piekrasti uz Fogo ezeru. Pēc tā
apmeklēju, brauksim pa salas ziemeļu daļu ar pieturu skatu punktā un
tējas plantācijās. Turpinājumā lielākais un senākais vulkāna krāteris
Azoru salās, kurā izvietojies Furnas ezers. Kopīgas pusdienas un
apmeklēsim karstos avotus. Kopīga pelde siltajos ūdeņos.
Atgriešanās Ponta Delgadā.
Nakts viesnīcā Ponta Delgadā. Dienā~ 140 km.

4. DIENA. SVĒTDIENA, 20.11. PONTA DELGADA-RĪGA
Mazie ciemati



B/-/-

Šodien ceļosim uz pašiem salas ziemeļaustrumiem uz Ribeira dos Caldeiroes dabas
parku. Piestāsim ciematos un skatu punktos, šī salas daļa ir vismazāk iepazīta. Pēc
pusdienām dosimies uz tējas plantāciju ar iespēju nobaudīt un iegādāties vietējo
Azoru tēju. Apmeklēsim arī ananasu plantāciju, uzzināsim par to audzēšanu un
iespēja iegādāties arī ananasu stipro dzērienu. Vakarā brauciens un ierašanās Ponta
Delgadas lidostā, 21:00 lidojums uz Rīgu.

21:00

Ponta Delgada ___ 06:10+1

Rīga, SmartLynx

 5 h 10 min

5. DIENA. PIRMDIENA, 21.11. RĪGA
Mājas
No rīta ap 06:10 ierašanās Rīgā.



-/-/-

Cena 1288 eiro
Ceļojuma cenā ietilpst:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

+
+
+
+
+
+
+
+

Ceļojuma cenā neietilpst:

lidojums Rīga–Ponta Delgada-Rīga
dzīvošana 4* viesnīcā divvietīgā numurā
3 brokastis un 4 pusdienas
transports ceļojuma laikā
aprakstā minēto apskates objektu apmeklēšana
Balta sudraba ceļojuma apdrošināšana
grupas vadītājs latviešu valodā
angļu valodā runājošs vietējais gids

•
•
•
•
•

- programmā neminētu pasākumu un objektu
apmeklēšanas izmaksas
- ieejas biļetes apskates objektos, kas nav iekļauti
programmā
- vakariņas

Ja vēlaties dzīvot vienvietīgā numurā, piemaksa – 153 eiro.
Piesakoties ceļojumam, vieta grupā tiks rezervēta pēc 400 eiro maksājuma.
Atlikušais maksājums 888 eiro jāveic ne vēlāk kā 40 dienas pirms izlidošanas (07.10.2021.).
Atsakoties no ceļojuma līdz 40 dienām (07.10.2021.) pirms izlidošanas, tiek ieturēti 400 eiro.
Atsakoties no ceļojuma mazāk nekā 40 dienas pirms izlidošanas, tiek zaudēta pilna summa.
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