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Jaunais gads  
Kaboverdē                                            

 
    27.decembris–2.janvāris 

 
 

Šo valsti sauc gan Kaboverde, gan Zaļā Raga salas. Šīs vulkāniskas izcelsmes salas atrodas aptuveni 

600 km uz rietumiem no Āfrikas kontinenta un starp Portugāli un Brazīliju. Vēsturiski šīs salas kalpoja 

kā punkts no kura āfrikāņi tika vesti uz Ameriku. Ceļojumā apskatīsim Sao Vicente salu ar Mindelo 

pilsētu kur dzīvojusi dziedātāja Sezārija Evora. Pēc tās dosimies uz San Antao salu ar zaļiem kalniem 

un atklātu Atlantijas okeānu. Dažādi augļi, banānkoki, mango un cukurniedres San Antao salu padara 

par patīkamu vietu gan pastaigām, gan dabas baudīšanai. Iepazīsim Zaļā Raga salas gadu mijā. 
 

 
 
 

Ieteikumi: 

 

- Apmeklēsim divas Kaboverdes salas  

 

- Pastaigas pa kalniem Sao Antao salā 

 

- Tiešais lidojums no Rīgas uz Sao Vicentes salu 

 

- Kopīgas vecgada vakariņas 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

1. DIENA. OTRDIENA. 27.12. RĪGA–SAO VICENTE 

Dodamies ceļā                                         
                                  
 

                                           -/-/- 
26.decembra 23:00 tikšanas Rīgas lidostā, 01:00 lidojums 

Rīga–Sao Vicente ar nolaišanos degvielas uzpildīšanai Faro. No 

rīta ap 08:00 ierašanās Sezārijas Evoras vārdā nosauktajā 

lidostā. Zaļā Raga salu iepazīšana sākas ar braucienu uz 

Mindelo pilsētu. Šī ir slavenās dziedātājas Sezārijas Evoras 

dzimtā pilsēta, daļa pilsētas iedzīvotāju ir muzikāli un mūzika 

ieņem svarīgu lomu cilvēku ikdienā. Pilsētas iepazīšana un 

iespēja atpūsties pilsētas pludmalē.  

Nakts viesnīcā Mindelo. Dienā~ 40 km.     
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2. DIENA. TREŠDIENA, 28.12. SAO VICENTES SALA 

Sao Vicentes salas daba 

                       
 B/P/- 

Pēc brokastīm ceļosim pa Sao Vicentes salu, dosimies uz Baia 

das Gatas līci, vietu, kur reizi gadā tiek rīkots Kaboverdē 

pazīstams mūzikas festivāls. Apskatīsim arī zvejnieku pilsētiņu 

Salamansu un uzbrauksim salas augstākajā punktā – Monte 

Verdes kalnā. Atgriešanas Mindelo pilsētā. 

Nakts viesnīcā Mindelo. Dienā~ 70 km.     

 

 

 

3. DIENA. CETURTDIENA, 29.12. MINDELO – SAN ANTAO SALA 

Pastaigas pa San Antao kalniem 

                                                                        
 B/P/- 

No rīta sēdīsimies uz prāmja un dosimies uz San Antao salu. 

Šī sala, salīdzinot ar Sao Vicentes salu, izceļas ar kalniem, visur 

plaši zaļojošiem augiem un mazapdzīvotību. Lieliska vieta 

aktīvai atpūtai. Šodien dosimies uz salas vidieni un staigāsim pa 

kalniem. Pēc aktīvas dienas iekārtosimies viesnīcā pie Porto 

Novo pilsētas.  

Nakts viesnīcā San Antao salā. Dienā~ 55 km.     
 
 
 

4. DIENA. PIEKTDIENA, 30.12. SAN ANTAO SALA 

No krātera līdz okeānam 

                                                                         
 B/P/- 

Pēc brokastīm dosimies ar autobusu līdz Cova vulkāna krātera 

augšai, sāksim pārgājienu vispirms lejā iekšā krāterī un tālāk pa 

takām un zaļiem, auglīgiem laukiem līdz pat okeāna krastā 

esošam Paul ciematam.  Pa ceļam iespējams redzēt gan 

banānkokus, gan kafijas kokus un cukurniedres. Paul ciematā 

atrodas dažas no San Antao salas ruma ražotnēm. Pavisam 

nelielās mājās vietējie gatavo un pārdod šo San Antao salas 

produktu.  

Nakts viesnīcā San Antao salā. Dienā~ 50 km.     
 
 

5. DIENA. SESTDIENA, 31.12. SAN ANTAO SALA 

Pārsteidzošais ciemats kalnos                                                                         
 

 B/P/- 

Pēdējo vecgada dienu sāksim ar brokastīm un ceļosim uz salas 

ziemeļu daļu. Apmeklēsim Ponta do Sol ciematu un īpašo 

Fontainhas ciematu, kura mājas uzceltas stāvā klinšaina kalna 

daļā. Viena no ainaviskākajām vietām visā Zaļā Raga salu 

teritorijā. Dosimies aptuveni 6 stundu pārgājienā pa salas 

ziemeļu daļu. Vakarpusē atgriešanās viesnīcā un baudīsim 

kopīgas Vecgada vakariņas.  

Nakts viesnīcā San Antao salā. Dienā~ 50 km.     
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6. DIENA. SVĒTDIENA, 01.01. SAN ANTAO – SAO VICENTE – RĪGA  

Ceļš mājup 

                                                                       B/-/-                                 

No rīta brauciens uz ostu un brauciens ar prāmi no Sao Antao salas uz Sao Vicentes salu. Ierašanās 

Mindelo pilsētā un ap pusdienas laiku brauciens uz lidostu, 15:30 lidojums uz Rīgu ar tehnisko 

nolaišanos Grankanārijas lidostā degvielas uzpildīšanai. Nākamajā rīta ierašanās Rīgā. 
 

 

 

 

 

7. DIENA. PIRMDIENA, 02.01. RĪGA 
 
Ap 03:10 ierašanās Rīgā. 

 

 

Cena 1980 eiro 
 
Ceļojuma cenā ietilpst:  
 

• + lidojums Rīga–Sao Vicente-Rīga 
• + dzīvošana 3* un 4* viesnīcās divvietīgā numurā 
• + 5 brokastis, 4 pusdienas un 1 vecgada vakariņas 

• + transports ceļojuma laikā  
• + aprakstā minēto apskates objektu apmeklēšana  
• + standarta ceļojuma apdrošināšana 
• + grupas vadītājs latviešu valodā  
• + angļu valodā runājošs vietējais gids  
• + dzeramnaudas vietējiem gidiem un šoferiem 

Ceļojuma cenā neietilpst: 
 

• - programmā neminētu pasākumu un objektu  
• apmeklēšanas izmaksas  
• - vakariņas kur nav minēts 

•  

 

Ja vēlaties dzīvot vienvietīgā numurā, piemaksa – 156 eiro. 
 
Piesakoties ceļojumam, vieta grupā tiks rezervēta pēc 400 eiro maksājuma. 

Atlikušais maksājums 1580 eiro jāveic ne vēlāk kā 40 dienas pirms izlidošanas (17.11.2022.). 
 
Atsakoties no ceļojuma līdz 40 dienām (17.11.2022.) pirms izlidošanas, tiek ieturēti 400 eiro. 
Atsakoties no ceļojuma mazāk nekā 40 dienas pirms izlidošanas, tiek zaudēta pilna summa. 
 
* Ekskursiju kārtība var mainīties dēļ laikapstākļiem vai grupas vadītāja ieteikumiem. 

 
* Ja kādu objektu nav iespējams apmeklēt, tas tiks aizvietots ar citu līdzvērtīgu. 

15:30  Sao Vicente ___ 03:10+1  Rīga, Smartlynx  7h 50min 

 


