
    
          

                               

 

 

 

LIDOJUMS: ceturtdienās, aviokompānija -  SmartLynx Airlines 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Eleganta 4* viesnīca ar lielisku novietojumu Lido tūrisma centrā, 2 km no Funšalas vecpilsētas, kājām ejamā 

attālumā no pastaigu promenādes un iepirkšanās centra Forum Madeira. Skati uz okeānu un kalniem.  

Viesnīcas aprīkojums: āra baseins un baseins telpās, SPA centrs, a la carte un bufetes veida restorāns,  

bārs uzkodām un dzērieniem, dārzs, fitnesa centrs, solārijs, sauna, seifs. 

Istabas aprīkojums: balkons, satelīta TV, vannas istaba ar WC, dušu vai vannu. 

Bez maksas: Vakara izklaides un folkloras programmas, atpūtas zona. 

Par maksu: SPA centra pakalpojumi, internets, auto īre  

Papildus informācija: www.fourviewshotels.com 

 
Cena norādīta 1 personai EUR 

Pakalpojums/ periods 
8 dienas/ 7 naktis 

          25.10. – 01.11. 

vienai personai divvietīgā istabā           795 

vienvietīga istaba            965 

piemaksa par skatu uz okeānu (Sea View) katrai personai istabā               89 

piemaksa par vakariņām (dzērieni nav iekļauti) 

bērnam līdz 6 gadiem bez maksas, bērnam 7-12 gadiem – 50%                     

        185 

       92,50        

bērns (2 - 6 gadi) / bērns (7 - 12 gadi)      495 / 595 

STUDIO apartaments + BB (ar virtuves aprīkojumu): Cena par apartamentu 

Studio 2 pieaugušie + 1 bērns (2 – 6 gadi)       2175 

Studio 2 pieaugušie + 1 bērns (7 – 12 gadi)       2345 

Studio 3 pieaugušie       2455 
 

Bērna cena tiek piemērota, tikai ceļojot un nakšņojot kopā ar 2 pieaugušajiem!  

Bērns, kurš lidojuma laikā nebūs sasniedzis 2 gadu vecumu, ceļo bez maksas (lidmašīnā bez savas vietas) ! 

Standarta viesnīcas istabā iespējams izmitināt 2 pieaugušos. 

Studio apartamentā iespējams izmitināt 2 pieaugušos un 1 bērnu vai 3 pieaugušos.  

   Lidojumu laiki var mainīties, lūdzam sekot informācijai - www.impro.lv 

Tiešais lidojums, viesnīca ar brokastīm un transfērs       EUR 795   

2018 

25.10.2018. lidojums Rīga – Funšala 06.00 – 10.00  Rīgas lidostā uz reģistrāciju jāierodas plkst. 04.00! 

01.11.2019. lidojums Funšala – Rīga 11.00 –18.20 

AATTPPŪŪTTAA  MMAADDEEIIRRĀĀ    
FFoouurr  VViieewwss  MMoonnuummeennttaall  44**  BBBB  

Atklāj fantastisku galamērķi savai atpūtai! Maigs un patīkams subtropu klimats un eksotiski ziedi visa gada 

garumā! Elpu aizraujoši dabas skati, jo puse salas teritorijas atrodas augstāk par 700 m.v.j.l. Piedāvājam 

plašu ekskursiju izvēli krāšņās salas izpētei! 

2255..1100..  ––  0011..1111. 
 

 

http://www.fourviewshotels.com/four-views-monumental-2/about-the-hotel?lang=en
http://www.impro.lv/


 

CEĻOJUMA PAKETES CENĀ ietilpst:  
 lidojumi Rīga – Funšala un Funšala – Rīga; 

 lidostu nodokļi un drošības nodeva Rīgas lidostā; 

 bagāžas pārvadāšana (rokas – 5 kg, nododamā bagāža – 15 kg); 

 transfērs no lidostas uz viesnīcu un atpakaļ; 

 4* viesnīca (8 dienas/ 7 naktis), dzīvošana divvietīgā numurā ar dušu un 

WC, brokastīm; 

CEĻOJUMA PAKETES CENĀ neietilpst: 

 personīgie izdevumi, ekskursijas, veselības apdrošināšana;  

 dzeramnaudas un dzērieni ēdienreizēs; 

CEĻOJUMAM NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI:  

 LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2007.gada 19.novembra, vai Latvijas pilsoņa ID karte, kas ir derīga līdz ceļojuma 

beigām. 

 LR nepilsoņu pase, kas izdota pēc 2007.gada 19.novembra un  ir derīga vēl 3 mēnešus pēc ceļojuma beigām. 

!!! Pases, kas izdotas līdz 2007.gada 19.novembrim (beztermiņa, izdotās uz 50 gadiem), nav derīgas ceļošanai!  

PIETEIKŠANĀS CEĻOJUMAM:  

avanss pilna summa 

EUR 140 25.08.2018 

  Ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot. 

ATTEIKŠANĀS NO CEĻOJUMA:  

atteikšanās datums       līdz 25.08.2018. pēc 25.08.2018.  

zaudētā summa EUR 100 visa summa 

  Iemaksāto summu līdz 3 nedēļām pirms ceļojuma var pāradresēt citai personai, kura vēlas doties minētajā ceļojumā.  

GAISA UN ŪDENS TEMPERATŪRA FUNŠALĀ:  

 

 

 

 

 

EKSKURSIJAS: 

Piedāvājam plašu ekskursiju programmu – skatiet papildus informāciju!  

Lai ekskursijās vieta būtu garantēta, iesakām tās rezervēt iepriekš, apmaksājot ne vēlāk kā 2 nedēļas pirms ceļojuma!  

 

Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai  ceļojuma cenā ir pieļaujami LR normatīvo aktu ietvaros 

nodokļu un nodevu izmaiņu gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja. 

 

 

IMPRO 

RLB namā Merķeļa ielā 13 – 122  
tālrunis: 67221312, fakss: 67221256 
e-pasts: impro@impro.lv 

skype: impro.info  

www.impro.lv 

 
www.draugiem.lv/impro 

 
www.facebook.com/improcelo 

 
www.twitter.com/impro_celo 



   

 

 

 

Ekskursijas cena vienai personai/ bērnam līdz 12 gadiem 

EKSKURSIJAS AR IMPRO GIDU LATVIEŠU VALODĀ 

Sestdiena, FUNŠALAS ESENCE - BOTĀNISKAIS DĀRZS, VECPILSĒTA UN MONTE               EUR 35 / 18  

(transports, gids, ieejas maksas)       

Ekskursija, kuras laikā iepazīsim Funšalas nozīmīgākas vietas. Funšalas vizītkarte Botāniskais dārzs – te atrodami 

vairāki simti tropisko augu un ziedu no visas pasaules, arī vietējie pūķkoki. No tropu paradīzes okeāna krastā dosimies uz  

Funšalas vecpilsētu. Funšala tiek uzskatīta par vienu no tīrākajām un romantiskākajām galvaspilsētām pasaulē, tās 

vēsture sniedzas līdz 15.gs. un vecpilsētu raksturo spilgta un interesanta arhitektūra. Iegriezīsimies senajā Lavradora 

tirgū, kur puķu audzētāji, grozu pinēji, fermeri un zvejnieki no visas Madeiras tirgo savus ražojumus. Tiksiet pacienāts 

ar slaveno Madeiras vīnu! Ekskursijas noslēgumā dosimies uz Montes kalnu ciematiņu, kur paveras brīnišķīgs skats uz 

okeāna piekrasti un Funšalas ostu. Te iespējams nobraukt lejā no kalna ar Montes kamaniņām (par papildus samaksu). 

Ekskursijas ilgums 5.5-6 stundas.   

 

Svētdiena, MADEIRAS AUSTRUMU DAĻA  (transports, gids, pusdienas, ieejas maksas)               EUR 58 / 29 

Pilnas dienas ekskursija pa Madeiras austrumu daļu. Ekskursijas sākumā brauksim kalnos līdz Pico do Arieiro – 

Madeiras trešo augstāko virsotni, uz kuru ceļš ved pa stāvām nogāzēm, klātām smaržīgiem eikaliptiem un lauru kokiem. 

Pašā kalna galā pārsteidz klintis un neiztrūkstošs vējš. Pusdienas. Viegla pastaiga gar levadām uz Balcoes. Viens no 

Madeiras atpazīstamākajiem skatiem Santana – pilsētiņa, kur joprojām sastopamas salai agrāk raksturīgās trijstūrveida 

mājas ar biezu jumta segumu, dažas no tām krāsotas spilgtās krāsās un atvērtas apmeklētājiem. Fantastiskas skats no 

Portelas skatu laukuma uz Ērgļa ligzdu. Atceļā apstāja Mačiku – Madeiras pirmājā galvaspilsētā.   

 

Pirmdiena, MADEIRAS RIETUMU DAĻA – DABAS SPĒKU RADĪTS SKAISTUMS                   EUR 62 / 31 

(transports, gids, pusdienas, ieejas maksas)  

Pilnas dienas ekskursija pa Madeiras rietumu daļu. Ekskursijas sākumā piestāsim jaukā zvejnieku ciematiņā Kamara 

de Lobuša, ko vairāk kārt gleznojis Vinstons Čērčils. Turpināsim ceļu uz Kabu Žirauma – vienu no augstākajiem 

stāvkrastiem pasaulē, kas iesniedzas okeānā Madeiras salas dienvidu krastā. Skats uz okeānu no 580 metru augstuma. 

Neliela apstāja Ribeira Brava – pievilcīgā pilsētiņā Madeiras saulainajā dienvidu krastā un ceļš no okeāna piekrastes 

ved augšā kalnos uz salas vidieni. Enkumiadas virsotne – Madeiras salas šaurākā vieta, kur paveras aizraujošs skats uz 

salas abām pusēm. Turpināsim ceļu uz ziemeļu piekrasti un Portu Monižu, piekrastes ciematiņu, kas slavens ar 

dabiskiem klinšu baseiniem. Pusdienas restorānā okeāna krastā. Pēc okeāna piekrastes skatu baudīšanas, dosimies uz 

Sanvisentes vulkānu alām. Mājupceļš vedīs cauri Paula da Serra dabas parkam – līdzenumam, kas kontrastē ar 

Madeirai raksturīgajiem robainajiem kalniem. Ūdenim filtrējoties caur klintīm, te rodas avoti, kas baro levadas.  

    

Otrdiena, PĀRGĀJIENS – SAO LORENCO  (transports, gids)                                                 EUR 40/ 20 
 

Ponta de Sao Lourenco dabas aizsargājamā teritorija Madeiras austrumos paver skatam unikālas ainavas Atlantijas 

okeāna piekrastē: vulkānisko akmeņu veidojumus okeāna ūdeņos, parējai salai netipiski brūnās klintis un plato. Sao 

Lorenco pussala atrodas Madeiras salas dienvidrietumu galā un šis maršruts ved pāri brūno klinšu mugurām līdz 

Madeiras "pašam galam". Takas reljefu veido pamīšus esoši kāpumi un kritumi, skatam paveras okeāna plašumi abpus 

takai un Madeiras salas robotā krasta līnija. Taka nav grūta, bet jarēķinās, ka var būt vējains un saulainas dienas 

gadījumā visu gājienu var būt tiešie saules stari, jo klintīs praktiski nav koku, kas dotu ēnu. Rudenī visbiežāk ir vējainas 

un mākoņainas dienas, tādēļ saules risks nav augsts. Klinšu pakājē ir nelieli līcīši, kur iespējams nopeldēties piemērotos 

laika apstākļos. Vidējas grūtības maršruts (12 km, ~5 stundas). 
 

AATTPPŪŪTTAA  MMAADDEEIIRRĀĀ    
EEkksskkuurrssiijjaass  nnoo  vviieessnnīīccāāmm  

2018 2255..1100..  ––  0011..1111. 
 



PUBLISKĀS EKSKURSIJAS AR GIDU/ INSTRUKTORU ANGĻU VALODĀ   

Trešdiena, KANJONINGS - īpašas izjūtas aktīvas atpūtas cienītājiem!  

(transports, instruktors angļu val., hidrotērps, kanjoninga ekipējums)            EUR 60 / bērniem netiek piedāvāts 

Kanjonings ir došanās upju izgrauztos kanjonos ar kājām, izmantojot dažādus pārvietošanās veidus, kā iešana, 

kāpšana, peldēšana, lēkšana lejā pa ūdenskritumiem, nolaišanās pa virvi u.c. Kanjonings ir lieliska pieredze aktīvas 

atpūtas piekritējiem. Piedāvājam pamata (vieglas) grūtības programmu, kur var piedalīties ikviens fiziski aktīvs 

cilvēks. Kanjonings sākas Chao da Lagoa, kas ir Funšalas ekoloģiskā parka daļa, un pāris stundu laikā (2-3 atkarībā 

no grupas pārvietošanās ātruma) tiks pievarēta 800 m relatīvā starpība. Par pārgājiena drošību rūpēsies pieredzējuši un 

profesionāli pavadoņi, kas kā iemācīs, tā uzraudzīs drošu ekipējuma lietojumu un teicamu kanjoninga norisi.  

~3 stundas, grūtības līmenis - pamata, tiek nodrošināts hidrotērps, ķivere, kanjoninga ekipējums, apdrošināšana.   

Apavus var izmantot savus (slēgti skriešanas vai kalnu apavi, neder sandales) vai par papildus samaksu (5 EUR) var 

izīrēt speciālus kanjoninga zābakus. Pašiem jabūt līdzi dvielim, rezerves drēbēm. Veicot rezervāciju Jums tiks jautāts 

svars un garums, lai nodrošinātu atbilstošu ekipējumu.    

 

Trešdiena, TRADICIONĀLAIS VAKARS (transports, vakara programma, vakariņas, pavadonis)  EUR 40 / 20  

Dosimies uz tradicionālu Madeiras restorānu, kur vakara programmas laikā baudīsim bagātīgas vakariņas,  

neierobežotu vīnu, dzīvespriecīgas tautas dziesmas un dejas, kā arī smeldzīgos fado dziedājumus. Tradicionālas 

maltītes neatņemama sastāvadaļa ir espetada - lielopa gaļa garšaugu marinādē, kas gatavota uz atklātas uguns un tiek 

pasniegta vertikālos iesmos ar kūstošu un gardu sviesta piciņu. Maltīte mijas ar priekšnesumiem, atvēlot laiku gan ēdienu 

un dzērienu baudīšanai, gan priekšnesumiem. Vakara programmu var apvienot ar kuģīša izbraucienu vai kanjoningu!    

 

Trešdiena, IZBRAUCIENS AR KUĢĪTI SANTA MARIA                EUR 35 / 18 

(10.30-13.30 izbrauciens ar kuģīti, vīna glāze, medus kūka) cenā neietilpst transports uz ostu un atpakaļ!    

Pilnas dienas ekskursija pa gleznaino Madeiras salas dienvidaustrumu piekrastē atrodošo San Lorenco pussalu 

stundu atpūtas izbrauciens ar vēsturisku kuģīti Santa Maria, kas būvēts pēc 15.gs. paraugiem. Kuģītis no Funšalas 

ostas dodas gar Madeiras salas dienvidu gleznaino piekrasti līdz grandiozajai Kabu Žirauma klintij, kas ir viens no 

augstākajiem stāvkrastiem pasaulē - skats uz grandiozo klinti no ūdens puses un apstāja ar iespēju peldēties okeānā 

(piemērotos laika apstākļos). Brauciena laikā piekrastes ūdeņos iespējams redzēt delfīnus. Brauciena laikā tiksiet 

pacienāts ar glāzi vīna un tradicionālo medus kūku, darbosies bārs (par papaldus maksu).  

Iekāpšana kuģī sākas 30 min. pirms attiešanas laika. Nokļūšana ostā ~5 EUR /pers. (atkarībā no cilvēku skaita).   

PIETEIKŠANĀS EKSKURSIJĀM: 

Lai garantētu vietu, aicinām ekskursijas iegādāties un apmaksāt 

savlaicīgi (vismaz 2 nedēļas iepriekš)! Ekskursijas būs iespējams 

iegādāties Madeirā pie Impro pārstāvjiem viesnīcās.  

Rezervējot ekskursiju, jāveic pilna apmaksa.  

ATTEIKŠANĀS NO EKSKURSIJĀM:  

termiņš zaudētā nauda 

līdz 3 nedēļas līdz izbraukšanai  bez zaudētas naudas  

1-3 nedēļas līdz izbraukšanai  15 EUR / personai  

mazāk par nedēļu līdz izbraukšanai  visa summa  

 

Ekskursijas vada latviski runājošs gids vai tiek nodrošināts tulkojums latviešu valodā (izņemot publiskās 

ekskursijas, kur norādīts angliski runājošs gids).  

Ekskursiju norise atkarīga no interesentu skaita (nepieciešami vismaz 6 dalībnieki)!  
Ja kāds objekts dabas apstākļu vai citu neparedzamu apstākļu gadījumā nav pieejams apskatei, tas tiks aizvietots ar 

līdzvērtīgu, vai atgriezta samaksa konkrētā apskates objekta ieejas biļešu vērtībā. 

Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai  ceļojuma cenā ir pieļaujami LR normatīvo aktu ietvaros 

nodokļu un nodevu izmaiņu gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja. 
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