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               Dažādā Madeira 
 

 
                                                    

10.maijs – 17.maijs 
 

Madeira atrodas Atlantijas okeānā un pazīstama ar kalnu ainavām, siltu klimatu un pastaigām pa 

levadām. Šajā ceļojumā dosimies pārgājienos pa Madeiras levadām. Kā arī apmeklēsim vairākus 

Madeiras dabas nostūrus un izbaudīsim šo zaļās salas piedāvāto dabas daudzveidību un aktivitātes. 

Izbrauksim ar katamarānu pa Atlantijas okeānu, ar džipiem uz salas austrumu ragu un redzēsim 

Madeiras dažādību. 

 
 

Ieteikumi: 

 

- Gatavojamies pastaigām pa levadām  

 

- Brauciens ar aktivitātēm un salas iepazīšanu 

 

- 6 naktis Funšalā un 1 nakts Porto Moniž 

 

-  Viena diena izbraucienā ar katamarānu 
 

 

 
 
 
 

1. DIENA, OTRDIENA, 10.05. RĪGA–LISABONA-FUNŠALA 

 Sveicināti Madeirā                                         

                                                                     -/-/- 

11:00 tikšanas Rīgas lidostā, lidojums Rīga – Lisabona un pēc tā Lisabona – Funšala.  

Vakarā ierašanās Madeirā, brauciens uz viesnīcu galvaspilsētā Funšalā.  

Nakts viesnīcā Funšalā.  Dienā~ 45 km.     
 

2. DIENA, TREŠDIENA, 11.05. FUNŠALA 

Iepazīšanās ar Madeiras levadām 

                                                                          
 B/-/- 

Šodien pēc brokastīm dosimies pilsētas apskates tūrē. Pastaigāsim 

pa vecpilsētu un apskatīsim pazīstamos Funšalos botāniskos 

dārzus. Pilsētas tirgū iespēja iegādāties un nogaršot vietējos augļus 

un dārzeņus. 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 viesnīcā Funšalā.  Dienā~ 90 km.     
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 11:00 tikšanās Rīgas lidostā, 12:50  Rīga ___ 15:25  Lisabona, AirBaltic  4h 35min 
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3. DIENA, CETURTDIENA, 12.05. PĀRGĀJIENS PA LEVADĀM SALAS VIDIENĒ 

                                      Aktīva diena Madeiras vidienē                                          
 

        B/-/- 

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. Pēcpusdienās atgriešanās viesnīcā.  

Nakts viesnīcā Funšalā.  Dienā~ 80 km.     

 

 

 

 

 

 

 

4. DIENA, PIEKTDIENA, 13.05. MADEIRAS DIENVIDU PIEKRASTE 

Atlantijas okeāna ainavas                                      
                 

  B/-/- 

Šodien pēc brokastīm dosimies piedzīvojumā uz ūdens. Sēdīsimies uz 

katamarāna un brauksim pa salas dienvidu daļu. Brauciena laikā 

iespējama delfīnu un vaļu vērošana. Atgriešanas Funšalā.  

Nakts viesnīcā Funšalā.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. DIENA, SESTDIENA, 14.05. FUNŠALA- SALAS ZIEMEĻRIETUMU DAĻA-PORTO MONEIŽA 

Madeiras neskartākās daļas                                                                                                                                                                      
 

 B/-/- 

Šodien pēc brokastīm dosimies uz skarbāko un savvaļāko Madeiras 

pusi, kas vietām līdzinās ziemeļnieciskajām salām. Stāvas klintis, 

pastaigas un pārgājiens pa Porta Moneižas apkārtni. Atpūta un 

peldēšanās atvērtajos okeāna baseinos.   

Nakts viesnīcā Porto Moniž.  Dienā~ 90 km.   
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6. DIENA, SVĒTDIENA, 15.05. PORTO MONEIŽA-FUNŠALA 

Pastaigas pa eikaliptu mežu 

                                                                                                                                       
 B/-/- 

Šodien dodamies nākamajā piedzīvojumā, pārgājiens pa eikaliptu 

mežu gar sa;as augstākajām klintīm. Šo dienu iespējams 

atradīsimies virs mākoņiem un viņa būs miglaina pat saulainos 

laikapstākļos. Iepazīstam pārsteidzošo Madeiru. Brauciens uz 

Funšalu.  

Nakts viesnīcā Funšalā.  Dienā~ 110 km.     
 
 
 
 
 
 

 
 

7. DIENA, PIRMDIENA, 16.05. FUNŠALA 

Madeiras austrumu rags 

                                                                        
                                                                         B/-/- 

Pēc brokastīm Funšalā dosimies džipu tūrē uz salas austrumu ragu Ponta de Sao Lourenco, 

pārgājiens pa austrumu ragu un dabas baudīšana. Pēc piedzīvojuma ar džipiem, atgriešanās Funšalā. 

Nakts viesnīcā Funšalā.  Dienā~ 100 km.     
 

 

8. DIENA, OTRDIENA, 17.05. FUNŠALA-LISABONA-RĪGA 

Ceļš mājup 

                                                                        
                                                                         B/-/- 

No rīta ceļamies un atvadāmies no jaukās Madeiras. Lidojums uz Lisabonu un pēcpusdienā lidojums 

uz Rīgu, ap 22:30 ierašanās Rīgā. 
 

 
 
 

  

 

 
Cena 1520 eiro  

 
Ceļojuma cenā ietilpst:  
 

• + lidojums Rīga–Lisabona-Funšala-Lisabona-Rīga 
• + dzīvošana 3* viesnīcā divvietīgā numurā  
• + transports ceļojuma laikā 
• + 7 brokastis  

• + standarta ceļojuma apdrošināšana 
• + grupas vadītāja pakalpojumi latviešu valodā 
• + dzeramnaudas vietējam šoferim un gidam 

Ceļojuma cenā neietilpst: 
 

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

• - neminētās ēdienreizes 

 

 

 

16:10  Lisabona ___ 22:30  Rīga, AirBaltic  4h 20 min 
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Ja vēlaties dzīvot vienvietīgā numurā, piemaksa – 244  eiro. 
 

Piesakoties ceļojumam, vieta grupā tiks rezervēta pēc 400 eiro maksājuma. 
Gala maksājums 1120 eiro, 40 dienas pirms izlidošanas (01.04.2022.) 
 

Atsakoties no ceļojuma līdz 40 dienām (01.04.2022.) 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. 
 


