
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaboverde Valsts svētkos novembrī 

Tiešais lidojums Rīga – Kaboverde (Sau Visentes sala)- Rīga 
30.12.2017: Rīga 01.15 - 08.10 Sau Visente (tehniskā nosēšanās Faru) 
04.01.2018: Sau Visente 17.30 - 05.50 Rīga (tehniskā nosēšanās Tenerifē) 

Cena: 799 EUR (lidojums, lidostu nodokļi, ēdināšana, bagāža -13kg nododamā un 6kg rokas, un tūrista 

vīza) 
 

Tiešais lidojums + 4* viesnīca Oasis Porto Grande vai 3*viesnīca Don Paco Hote 
Cena: 1099 EUR (lidojums, vīza, transfers, četras naktis divvietīgā istabā ar brokastīm, ekotūrisma 

nodoklis, grupas vadītājs + Jaunā gada svinības ar vakariņām!) 
 

Bultas kontūrai līdzīgā salu valsts Kaboverdes Republika atrodas Atlantijas okeāna 
dienvidaustrumos, 800 km uz dienvidiem no Kanāriju salām. Masu tūrisma nesabojāts, tropiskā klimata, 
saules un siltā okeāna ūdens lutināts, arhipelāgs kļūst arvien iekārojamāks galamērķis arī tiem, kas „visu 
jau ir redzējuši un visur bijuši”. Kaboverde ir viens no četriem tā sauktajiem Makaronēzijas arhipelāgiem, 
kas atrodas uz Rietumiem no Gibraltāra un kuriem senie grieķi devuši nosaukumu „laimīgās salas”. 

 

Ekskursiju programma pēc izvēles 
Rekomendējam ekskursijas iegādāties pirms lidojuma. Vietu skaits tajās ir ierobežots. 

Kultūras programma - Mūsu Mindelu 
30. decembris 10:00 no viesnīcas 
Ekskursijas laikā izstaigāsim vēlreiz Mindelu pilsētas centru un 
iegriezīsimies mākslas un amatniecības muzejā un Mindelu 
kultūras centrā. Apskatīsim „baskājainā dīvas” Cezārijas Evoras 
māju. Pēc tam dosimies uz darbnīcu, kur mums parādīs stīgu 
instrumentu izgatavošanas procesu un sniegs nelielu koncertu. 
Ekskursijas noslēgumā - pusdienas. (Ekskursijas ilgums ~ 4 - 5 h) 
Cena: 55 € 
Cenā iekļauts: gida pakalpojumi, pusdienas un ieejas maksa stīgu 
instrumentu darbnīcā 



 

 

 

Sau Visentes salas ekskursija 
31. decembris 09:00 no viesnīcas 
Skatu laukums Fortim, no kura paveras Mindelu panorāma. 
Zveinieku ciemats Kaļau, kas atrodas salas austrumos, izdzisuša 
vulkāna krāterī, un Praia Grande – brīnišķīga pludmali, kas 
stiepjas vairāku kilometru garumā. Dabas parks, kurā iekļauta 
augstākā virsotne Monte Verde. Baia das Gatas (Kaķeņu līcis), kur 
varēs nopeldēties. Zvejniekciems Salamansa. 
Ekskursijas ilgums ~ 8h. 
Cena: 55 € 
Cenā iekļauts: transports, gida pakalpojumi, pusdienas 

 

Ekskursija uz Santu Antau salas ziemeļaustrumiem 
2. janvāris 07:15 no viesnīcas 
Ar minibusiem dosimies izpētīt salas ziemeļaustrumus. Vulkānu 
Kova, Krusta smaila ar pasakaino skatu pāri Paula ielejai. Tropu 
ciematiņš Paul, kur ieturēsim pusdienas. Ribeira Grande, Ponta 
do Sol, Fontaiņas apskate. Atgriešanās viesnīcā ~18.30. 
Cena: 69 € 
Cenā  iekļauts:  transports  -   minibuss  un  kuģa   biļetes,    gida 
pakalpojumi, pusdienas 

 

Santu Antau salas dienvidrietumi 
3. janvāris 07:15 no viesnīcas 
Netālu no Portu Novas apskatīsim pozolana – jeb vulkānisko 
izmešu depozītus. Lažeduš, kurā tiek realizēts lauksaimniecības 
attīstības projekts. Pīļu strauta ieleja, kuru iekļauj gandrīz 
vertikālas klintis. Altu Mira ieleja, kur netālu atrodas visaugstākā 
salas virsotne Tope de Koroa (1980m). Ribeira da Kruž, kur 
lauksaimniecisko ražošanu ievērojami uzlaboja irrigācijas 
sistēmas izveidošana. Atgriešanās 18.30. 
Cena: 69 € 
Cenā iekļauts: kuģa biļete, minibuss, gida pakalpojumi un pusdienas 

 

Mindelu naktī - vakariņas 
3. janvāris 20:00 došanās kājām no viesnīcas 
Tipiska Kaboverdes restorāna apmeklējums. 
Vakariņu ilgums aptuveni 2 h. 
Cena: 37 € 
Cenā iekļauts: vakariņas ar muzikāliem priekšnesumiem 

 
 

20.novembris 16:30 transfers uz lidostu 
 
 
 
 

Bērniem līdz 12 g. ekskursijas par puscenu! 
Programmā iespējamas izmaiņas, sekojiet jaunumiem mūsu mājas lapā! 


