Madeira
8 dienas
18.03.-25.03.2022.
Ceļojuma cena:
1050 EUR

1. diena – 18.03.2022.
Lidojums Rīga – Madeira (ar pārsēšanos Lisabonā). Tās pašas dienas vakarā piezemēšanās galapunktā. Viesnīca Funšalas
viesnīcu zonā.
2. diena
Funšala un tuvākā apkārtne. Monte – Dievmātes baznīca augstu kalnā un skaistie Montes dārzi. Funšalas botāniskā dārza
apmeklējums. 2 km nobrauciens ar slavenajām Montes kamaniņām bezsniega apstākļos. Funšalas apskate – katedrāle, pilsētas
laukums, ostmala, cietoksnis, Lavradora tirgus, Sv. Klāras klosteris, Madeiras vīna darītava u.c. interesantas vietas. Atgriešanās
viesnīcā.
3. diena
Aktīvās atpūtas diena. Uzbrauksim līdz Piku du Arieiru – 1810 m vjl. – 3. augstākā virsotne Madeirā. Te sākas iespaidīgākais
(kalnu ainavas) pārgājiens Madeirā. 3,5 stundu garajā pārgājienā iziesim aptuveni 13 km garu kalnu taku, veicot arī neskaitāmus
pakāpienus augšup un lejup, izejot 3 neapgaismotus 100 m garus gājēju tuneļus, uzkāpsim augstākajā virsotnē Madeirā - Piku
Ruivu 1862 m. vjl. Atpūtas brīžos iespēja vērot brīnišķīgas vulkānisko kalnu ainavas. Santana – interesanto trijstūrveida ēku
apskate. Brauciens pa ziemeļu krastu līdz Sanvisentei. Sanvisentē iespējams apmeklēt Vulkānu muzeju un redzēt vulkāna
izvirduma laikā veidojušos lavas tuneļus (alas). Atgriešanās viesnīcā.
4. diena
Diena atpūtai pēc saviem ieskatiem. Madeirā martā var gan peldēties, gan sauļoties. Gaisa temperatūra sasniedz 20-22 grādus,
ūdens aptuveni 18. Iespēja pašiem pastaigāt pa Funšalas centru, kur iespējams iztērēt naudu iepērkoties vai pasēžot kādā
krodziņā. No Funšalas centra iespējams ar kuģīti doties 3 stundu izbraucienā gar Madeiras krastu. Kādā no vakariem iespējams
apmeklēt Fado priekšnesumu. Atgriešanās viesnīcā.
5. diena
Aktīvās atpūtas diena. Izbrauciens uz salas austrumu galu. Pa ceļam apskatīsim Kristus skulptūru augstu klinšainajā krastā, kas
jau iztālēm sveicina ceļotājus, kuri Madeirā ierodas ar kuģi. San Lorenco zemesrags. Te ainavā dominē pļavas ar savvaļas
ziediem, bet klintis okeāna krastā sasniedz 180 m augstumu. Šeit veiksim otro 3 stundu pārgājienu, lai redzētu iespaidīgās
vulkāniskās klintis okeāna krastā un priecātos par dabas skaistumu. Pēcpusdienā godam nopelnīta atpūta - sauļošanās un pelde
vienīgajā dabiskājā smilšu pludmalē Madeirā. Mančiku pilsēta – otra lielākā salā. Leģenda vēsta, ka tieši te uz salas kāju spēruši
pirmie Madeiras kolonizatori. Atgriešanās viesnīcā.
6. diena
Uz rietumiem no Funšalas. Picu du Serradu – panorāmas skatu laukums 1 km augstumā, turpat blakus lielākais suvenīru veikals
Madeirā. Curral das Freiras – ciemats, kas atrodas iespaidīgu kalnu ieskautā ielejā. Kadreiz mūķenes te atradušas sev klusu vietu
un drošu patvērumu. Mūsdienās ciemata apmeklētājiem tiek piedāvāta garšīga kastaņu maize un vēl labāks kastaņu liķieris.
Vietējā restorānā iespējams nogaršot kastaņu zupu. Kamara de Lobuša – neliels zvejnieku ciematiņš, kur vietējie nodarbojas ar
zobenzivju zveju. Netālu no šī ciemata apskatāma iespaidīga augstuma (589 m) klints jūrā. Tā esot 2. augstākā jūras klints
Eiropā? Atgriešanās Viesnīca.
7. diena
Aktīvās atpūtas diena. Lai Madeiras auglīgo augsni pielāgotu lauksaimniecības kultūru audzēšanai te daudzviet izrakti kanāli jeb
levadas. 3,5 stundu pārgājiens gar slaveno Rabacal kanālu sistēmu, apskatot 25 avotu ieleju, ūdenskritumus, kanālus un
daudzveidīgo augu valsti. Pēcpusdienā Portu Moniža – tālākā rietumu pilsēta Madeirā. Monižas galvenais objekts – dabīgie
klinšu baseini. Tie vienmēr ir siltāki kā okeāns un tajos iespējams arī peldēties. Atgriešanās viesnīcā.
8. diena
Lidojums Madeira - Rīga (ar pārsēšanos). Vakarā ierašanās Rīgas lidostā

Cenā ietilpst:
 lidojums Rīga-Madeira-Rīga (Air Baltic),
 lidojuma rokas bagāža 8 kg,
 reģistrētā bagāža 23 kg,
 transporta izdevumi (komfortabls mikroautobuss, maksimālais grupas lielums – 8 cilvēki),
 šoferis – gids (Kārlis Andersons),
 veselības apdrošināšana (iekļauti ar COVID-19 saistītie riski)
 7 naktis 3* viesnīcās Madeirā (2-vietīgas istabas ar labierīcībām, numurā ir ledusskapis un neliels virtuves
stūrītis, viesnīcai ir savs ārējais un iekšējais baseins, sauna, veikals, vakaros notiek bezmaksas izklaides
pasākumi, netālu pārtikas veikali un kafejnīcas, brokastis iekļautas cenā).
Papildizdevumi:



ieejas maksa apskates vietās.

COVID-19 informācija šobrīd (21.12.2021.) – Iebraukšana Madeirā atļauta visiem – būtisku un
nebūtisku iemeslu ceļojumiem. Vakcinētiem cilvēkiem jāuzrāda sertifikāts par pabeigtu vakcināciju
vai pārslimošanas sertifikāts (paši atbildīgi par visu, kas ar to saistās). Arī vakcinētajiem jāveic tests
48 h pirms iebraukšanas. Nevakcinētiem cilvēkiem jāveic tests 48 h pirms ielidošanas Madeirā
(testa rezultāts angļu val.). Apdrošināšana sedz arī ceļojumā nedošanās zaudējumus, ja īsi pirms
ceļojuma saslimsiet ar COVID, kā arī, ja ceļojuma laikā saslimsiet ar COVID. Lūdzu informējiet, ja
Jūs izvēlēsieties savu (citu) apdrošināšanas kompāniju.
Situācijai (Latvijā vai Portugālē) saslimstībai ar COVID-19 strauji pasliktinoties ceļojums var tikt
atcelts vai pārcelts. Iespējamais maksimālais naudas zaudējums ir aviobiļetes, ja tās netiek
pārceltas, bet atceltas. Šobrīd aviobiļešu atcelšana izmaksā 60 EUR vienam virzienam, kopā 120
EUR, ja to izdara līdz 72 h pirms lidojuma. Jebkuros apstākļos, kas skar ceļojuma atcelšanu vai
pārcelšanu Baldones ceļotājs darīs visu iespējamo lai samazinātu savu ceļotāju materiālos
zaudējumus.
Atcerieties, situācija ar Covid saslimstību un noteikumi Latvijā vai Portugālē pavasarī var būt arī
labāki vai sliktāki!

tel. 29563697
info@baldonescelotajs.lv
www.baldonescelotajs.lv

