DECEMBRIS 2021

Jaunais gads Madeirā
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29.decembris – 2.janvāris
Madeira ir viena no Eiropas pazīstamākajām salām. Portugāles teritorija Atlantijas okeānā.
Pazīstama ar kalnu ainavām, siltu klimatu, pastaigām pa levadām un vecgada uguņošanu.
Šajā ceļojumā pavadīsim gada nogali Madeiras salā un dosimies pārgājienos pa Madeiras levadām.
Ja laikapstākļu ietekmē kādu dienu tas nebūs iespējams, tā vietā dosimies ekskursijā pa salu un
iepazīsim tās dabu un mazpilsēts.

Ieteikumi:
-

Gatavojamies pastaigām pa levadām

-

Dzīvošana visas naktis 5* viesnīcā Funšalā

-

Iekļautas vecgada vakariņas.

-

Ja dēļ laikapstākļiem pastaigas pa levadām nav
iespējamas, tiks organizēta ekskursija pa salu

1. DIENA, TREŠDIENA, 29.12. RĪGA–FUNŠALA
Sveicināti Madeirā

 04:00 tikšanās Rīgas lidostā, 06:00

Rīga ___ 10:10

Funšala, Smartlynx

 5h
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04:00 tikšanas Rīgas lidostā, 06:00 lidojums Rīga – Funšala, pēc ierašanās Madeirā, dosimies
pilsētas apskates tūrē aptuveni 4 stundu garumā. Pastaigāsim pa vecpilsētu un apskatīsim pazīstamos
Funšalos botāniskos dārzus. Pilsētas tirgū redzēsim vietējos augļus un dārzeņus. Ap pusdienas
laiku reģistrēšanās viesnīcā pie Funšalas.
Nakts 5* viesnīcā Funšalā. Dienā~ 45 km.
2. DIENA, CETURTDIENA, 30.12. FUNŠALA-LEVADAS
Iepazīšanās ar Madeiras levadām
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Šodien pēc brokastīm dosimies uz salas ziemeļiem. Aptuveni
980 m vjl. augstumā parka teritorijā sāksim mūsu pārgājienu
pa levadām. Gājiens aptuveni 13 km garumā, grūtības līmenis
vidējs. Kopējais gājiena ilgums aptuveni 4 stundas un 30
minūtes. Ja gadīsies stiprs lietus un doties pastaigā nevarēsim,
dosimies ekskursijā ar autobusu pa salas austrumu daļu.
Pēcpusdienās atgriešanās viesnīcā.
Nakts 5* viesnīcā Funšalā. Dienā~ 90 km.
Marko Polo ceļojumi
Gustava Zemgala gatve 74, A ieeja 2.stāvs, Rīga
Telefons: +371 25137021; info@markopolo.lv; www.markopolo.lv

3. DIENA, PIEKTDIENA, 31.09. PĀRGĀJIENS PA LEVADĀM SALAS VIDIENĒ
Vecgada vakara svinības
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Šodien pēc brokastīm dosimies uz salas vidieni. Aptuveni 1290
m vjl. augstumā vērosim apkārtējās ielejas un sāksim mūsu
pārgājienu pa levadām. Gājiens aptuveni 12 km garumā,
grūtības līmenis vidējs. Kopējais gājiena ilgums aptuveni 4
stundas un 30 minūtes, gājiena noslēgumā nonāksim 900 m
augstumā, kopējais gājiens no 1290 m uz 900 mvjl. Ja
gadīsies stiprs lietus un doties pastaigā nevarēsim, dosimies
ekskursijā ar autobusu pa salas rietumu daļu. Pēcpusdienās
atgriešanās viesnīcā. Vakarā baudīsim svētku vakariņas un
svinēsim. Pirms pusnakts īss brauciens uz pilsētas centru uz
Funšalas salūta vērošanu. Atgriešanās viesnīcā.
Nakts 5* viesnīcā Funšalā. Dienā~ 80 km.

4. DIENA, SESTDIENA, 01.01. LEVADAS SALAS ZIEMEĻOS
Atlantijas okeāna ainavas
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Šodien brīvs rīts pēc vecgada svinībām. Iespēja pastaigāt pa viesnīcas apkārtni līdz okeānam. Ap
pusdienas laiku brauciens uz salas ziemeļiem. 2 stundu gara pastaiga pa levadām aptuveni 6 km
garumā. Grūtības pakāpe – viegla. Vērosim Atlantijas okeāna ainavas. Atgriešanās viesnīcā.
Nakts 5* viesnīcā Funšalā. Dienā~ 80 km.
5. DIENA, SVĒTDIENA, 02.01. FUNŠALA-RĪGA
Madeiras ponča dzēriens un ceļš mājup
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Šodien pēc brokastīm dosimies uz skatu punktu un nelielu zvejnieku ciematu. Pastaigas pa to un
turpinājumā, pirms došanās mājup, nogaršosim ponču – vietējo Madeiras dzērienu. Gatavots no
cukurniedrēm un medus šis stiprais dzēriens ir pazīstams visā Madeirā. Pēc degustācijas brauciens uz
Funšalas lidostu. 16:00 lidojums uz Rīgu. Ap 23:20 ierašanās Rīgā.
Dienā~ 80 km.
16:00

Funšala ___ 23:20

Rīga, Smartlyxn

 5h 20 min

Cena 1680 eiro

Marko Polo ceļojumi
Gustava Zemgala gatve 74, A ieeja 2.stāvs, Rīga
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Ceļojuma cenā ietilpst:
•
•
•
•
•
•
•
•

+
+
+
+
+
+
+
+

Ceļojuma cenā neietilpst:

lidojums Rīga – Funšala - Rīga
dzīvošana 5* viesnīcā Funšalā
transports ceļojuma laikā
4 brokastis un 4 vakariņas
Vecgada vakariņas 150 eiro
standarta ceļojuma apdrošināšana
grupas vadītāja pakalpojumi latviešu valodā
dzeramnaudas vietējam šoferim un gidam

•
•
•
•
•

- programmā neminētu pasākumu un objektu
apmeklēšanas izmaksas;
- ieejas biļetes apskates objektos, kas nav
iekļauti programmā.
- neminētās ēdienreizes

Ja vēlaties dzīvot vienvietīgā numurā, piemaksa – 244 eiro.
Piesakoties ceļojumam, vieta grupā tiks rezervēta pēc 400 eiro maksājuma.
Gala maksājums 1280 eiro, 40 dienas pirms izlidošanas (19.11.2021.)
Atsakoties no ceļojuma līdz 40 dienām (19.11.2021.) pirms izlidošanas, tiek ieturēti 400 eiro.
Atsakoties no ceļojuma mazāk kā 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.
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