
 

 
 
Madeira atrodas Atlantijas okeānā, garums 57 km.  
Šī sala ir slavena ar neparasto dabu, vulkāniem un 
 krāšņajiem dārziem un neparastiem augiem. 
Madeirā visu gadu ir silts klimats, gaisa temperatūra nav nekad 
zemāka par +17 C., maijā šajā laikā būs +25 C un ūdens temperatūra būs + 20 C. 

07/09 – 14/09/2018 
 

Diena Apraksts 

1.diena 
07.09.2018. 

 
 

Lidojums Rīga – Lisabona      12:50 – 15:25 
Lidojums Lisabona – Funšala 17:30 - 19:15 
Transfērs lidosta – viesnīca. Iekārtošanās un vakariņas viesnīcā.   
Hotel Rocamar - http://www.hotelrocamar.com/ 

2.diena 
08.09.2018. 

 

Brokastis viesnīcā. Brīvais laiks viesnīcā.  
Funšalas un Madeiras dārzu apskate .( Iekļauta cenā ) 
Madeiras botāniskajā dārzā apskatīsim krāšņos ziedus un 
Madeiras tipiskos augus. Ekskursijas turpinājumā – 
Funšalas apskate, vietējais tirgus, kur būs iespējams 
iegādāties augļus, vīnu un ar rokām darinātus pinumus, 
katedrāles apmeklējums. Apmeklēsim vairāk kā 400 
gadus vecu vīna darītavu, kā arī vīna degustācija. 
Ekskursijas turpinājumā - Eira do Serrado, kur atrodas salas augstākie punkti un 
Mūķeņu ieleja, kā arī paveras brīnišķīgs skats uz ciematiņu, kas atrodas krāteri.. 
Vakariņas un nakts viesnīcā. 

3.diena 
09.09.2018. 

 

 

Brokastis viesnīcā.  
Iespējama ekskursija uz Madeiras salas Austrumu 
daļu (par papildus samaksu 85 EUR, pusdienas iekļautas 
cenā.) Pico do Ariero – trešā augstākā salas virsotne 
(1818 m), Ribeiro Frio, kas ir pazīstama foreļu 
audzētava, pastaiga par seno lauru koku mežu. 
Pusdienas. Ekskursijas turpinājumā Fiala Santatana- 
Madeiras simbols, pasaulē pazīstama ar savām savdabīgajām mājiņām. Pēcpusdienā 
dosimies uz Porto da Cruz un Portela, kur būs iespējams vērot neaizmirstamus 
skatus no kalniem, kā arī ūdenskritumus. Ekskursijas beigās Machico apmeklējums, 
kas ir senā Madeiras galvaspilsēta. Vakariņas viesnīcā.  

4.diena 
10.09.2018. 

 

Brokastis viesnīcā.  Iespējams doties ekskursijā uz Madeiras Rietumu daļu (par 
papildus samaksu 85 EUR, pusdienas iekļautas cenā.) Apmeklēsim Camara de 
Lobos , kas ir tipisks zvejnieku ciematiņš, Ribeira Brava, Ponta do Sol – vieta kur 
vienmēr spīd saule. Porto Moniz- ciemats salas ziemeļrietumos, kas slavens ar 
saviem vulkāniskas izcelsmes klinšu peldbaseiniem. Cabo Girao- otra augstākā klints 
pasaulē - 580 metri, Paul da Serra- vienīgais līdzenums salā 1400m augstumā.  
Vakariņas un nakts viesnīcā. 

5.diena 
11.09.2018. 

 

Brokastis viesnīcā.  
Došanās uz Monte (par papildus samaksu 60 EUR). 
Apskatīsim Monti un Funšalu no augšas braucot ar 
pacēlājiem. Montē apskatīsim kalnu baznīcu , 
karaliskos dārzus, kā arī būs iespējams nobraukt ar 
slavenajām Toboggan kamaniņām (2km)(nobrauciens 
maksājams atsevišķi uz vietas~30,- EUR) . Vakariņas un nakts viesnīcā.  
 

http://www.hotelrocamar.com/


6.diena 
12.09.2018. 

 

Brokastis viesnīcā..  
Brīvais laiks atpūtai. 
Vakariņas un nakts viesnīcā. 

7.diena 
13.09.2018. 

Brokastis viesnīcā. Brīvais laiks atpūtai. 
Vakariņas viesnīcā. 
 

8.diena 
14.09.2018. 

 

Brokastis viesnīcā.  
Ap plkst.09:30 transfērs uz lidostu.  
Lidojums: Funšala – Lisabona 12:00 – 13:35 
Lidojums: Lisabona – Rīga       16:10 – 22:35 
 

!Ekskursiju dienu kārtība var mainīties 

Ceļazīmes cena 1 cilvēkam: EUR 1299,- 
                           Piemaksa par vienvietīgu numuru EUR 380,- 
 
Cenā iekļauts 

 Lidojums Rīga – Funšala –  Rīga; 
 Transfēri lidosta – viesnīca – lidosta; 
 Dzīvošana 4* viesnīcā ar brokastīm un vakariņām 

Hotel Rocamar http://www.hotelrocamar.com/ 
 Ceļojumu medicīniskā apdrošināšana; 
 Ekskursija pa Funšalu; 
 Grupas vadītājs no Latvijas; 

 
Cenā nav iekļauts: 

 Personīgie izdevumi; 
 Tūrista nodoklis EUR 1,- par personu par  dienu; 
 Ekskursijas u.c.; 
 Ieejas maksas apskates objekts 

 

Pirmā iemaksa piesakoties EUR 500,- 

Pilna summa līdz 07.08.2018 EUR 799,-  

 

  

 
Tel: 67223112 GSM: 29405500, 

E-mail: digitours@digitours.lv 
Web: www.digitours.lv 

http://www.hotelrocamar.com/
mailto:digitours@digitours.lv
http://www.digitours.lv/

