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Fatimas Dievmātes svētki. 
Portugāles skaistums 

 

GRPT8-v Rīga        Portugāles svētceļojums 9. - 16. maijā (8 dienas) 

Siltajā maijā ir labi nesteidzīgi ceļot pa Portugāli! Kopā ar tūkstošiem pasaules 
svētceļnieku līksmi svinam ikgadējos Dievmātes Parādīšanās svētkus, 
piedalāmies varenā Sveču procesijā. Redzam ganiņu pieticīgās mītnes, ejam 
krusta ceļu Fatimas olīvu dārzos, kāpjam pa Bom Jesus do Monte svētceļnieku 
kāpnēm. Viss vajadzīgais cenā jau iekļauts! 
Ērti – divas naktis Lisabonā, trīs - valsts centrā Fatimā, divas – Porto. 
Varenais okeāns, kalni, senlaiku klosteri, neparastas ainavas un fado skaņas - 
iepazīstam Radītāja darbus un ļaužu veikumu visā Portugālē! 

Diena Maršruts Viesnīcas 
1. 
9.  

9. maijs, otrdiena. Tiekamies lidostā ar grupas vadītāju un pavadošo priesteri. Nododam 
bagāžu. Svētbrīdis. Izlidošana no Rīgas 12:50, Lisabona 15:25. Neilgs transfers.  

Viesnīcas (4* un 3*) atrodas gandrīz līdzās Lisabonā, turpat arī metro un veikali.  

Vēlās pusdienas - iekļautas.  

Pēc pusdienām vakara pastaiga Lisabonas centra skaistajās apkaimēs (metro). 

NB! Ceļojumā visas pastaigas ir vieglas, nesteidzīgas un visiem pa spēkam. 

Viesnīcas  
Lisabonā, 
līdzās - 
metro. 

2. 
10. 

Brokastis. Lisabonas centra pastaiga. Slavens 28. tramvaja brauciens augšup uz skaisto 
Alfāmu, lieliska pastaiga, skatpunkti un lifti (ar transporta dienas biļeti).  

Apmeklējam Padujas Antonija dzimšanas vietu 1195. gadā ģimenes mājoklī, tagad tā ir Antonija 
baznīcas kripta.  Līdzās atrodas Sé de Lisboa katedrāle, Antonija mācību vieta, un Alfāmas tālie 
skati. Pauze atspirdzinājumiem skata vietās. 

Eifeļa būvētais Sant-Žusta lifts ar skatu torni, dramatiskas lielās zemestrīces liecības.  

Ar gribētājiem sasniedzam Belaiņas (Belemas) priekšpilsētu: Sv. Antonija varenā bazilika 
Jeronimo klosterī, lielo atklājumu laikmeta liecība. Kolumba Atklājumu piemineklis. 

Brīvais laiks Lisabonā, veikaliņi, dāvanas. 

Tiekamies, lai dotos uz Bairo Alto baudīt ekspresīvo fado līdz ar vēlajām pusdienām (pašu 
apmaksa) - ’Lisabonas nakts’ mūzikas krodziņā (izvēle). 

Viesnīcas  
Lisabonā 

3. 
11. 

Agras brokastis. Izrakstāmies. 

Iemīļotā Sintra, karaļu atpūtas vietu lieliska kalnu meža vidū. Gleznainā parkā da Penas koši 
krāsainā pasaku pils. Palmas, straumes, milzu koku stumbri. Skata vietas, apejam pilij pa 
mūriem.  

Majestātiskais, augstais Cabo da Roca zemesrags, tālākais mūsu kontinenta punkts Atlantijas 
okeānā, pastaiga, okeāna dūmakainais horizonts. 

Erišeiras Ziemeļu pludmale, okeāna lieliskie skati, iespēja nokāpt līdz pludmalei un peldei. 

Obiduša (Obidos) pastaigā, launaga iespēja, skaistākais ciems Portugālē, mūru ieskauts, priecēs 
acis un sirdi, un to papildinās īpaša garša. 

Turpinām ceļu uz Fatimu, uz ceļiem - svētceļnieki spilgtās vestēs.  

Viesnīca 
Fatimas 
centrā 
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Ierakstāmies Irmas Dominicanas 3*+ viesnīcā, senā svētceļnieku mītnē, pilsētiņas vidū, 5 
minūšu gājienā no svētnīcām. Vēlās pusdienas viesnīcā. 

4. 
12. 

Brokastis. 12. maijs, piektdiena.  

Pirmā ikgadējā svētceļojuma diena Fatimā, lielā atklāšana pēcpusdienā. 

Fatima ir vieta, kur 1917. gadā trim ganu bērniem parādījās Dievmāte sešu mēnešu ilgā 
laika posmā, vainagojoties ar Saules brīnumu 70 000 cilvēku klātbūtnē. Šo vietu katru 
gadu godina vairāk kā  četri miljoni kristiešu.  

Esam Fatimā gada svarīgākajā svētku dienā, kuru kopīgi nosvin 140 līdz 200 tūkstoši 
svētceļnieku. Svētki sākas pēcpusdienā, misēm seko vēla vakara Sveču procesija, pēc 
tam daudzi piedalās nakts akatistā vai adorācijā, kam seko vigilijas līdz pat rītam, no rīta - 
kopīgā lielā Noslēguma mise un atvadu ceremonija Adeos ar lakatiņiem rokās.  

Lai varētu piedalīties visās norisēs, mūsu viesnīca ir Fatimas centrā dažu minūšu gājienā 
līdz bazilikām – var brīvi nākt un iet visu laiku, atgriezties vēlajām pusdienām un / vai 
brokastīm. 

Rīta pastaigā iepazīšanās ar svētnīcām, abas bazilikas, atklāsmes vietas Kapeliņa.  

Pēc tam iepazīstamies ar ganiņu dzīvi, kuri piedzīvoja atklāsmi, redzam Dievmātes parādīšanās 
vietas, kopīgi izejot krusta ceļu cauri viņu ciema olīvu dārziem līdz Kalvārijai, Stefana kapelai 
Valinho, vietai, kur bērni bieži ganījuši, noslēdzam krusta ceļu ar svētbrīdi. Līdzās atrodas dārzs, 
kurā ar ganiņiem runāja Miera eņģelis, tad redzam ganu mājokļus Aljustrelas ciemā. 

Svētceļojuma atklāšana, Mise, Rožukronis, dienas procesija. 

Vēlās pusdienas viesnīcā - iekļautas.  

Sveču iegāde, vakarā lielā Sveču gaismas procesija ar simttūkstoš dalībniekiem.  
Svētku pēcpusdienas programma: 

16:30 Mise ar slimnieku dalību, ar eiharista procesiju. 

18:30 Oficiālā ikgadējā svētceļojuma atklāšana Parādīšanās kapelas priekšā. 

21:30 Rožukronis Parādīšanās kapelā, lielā Sveču gaismas procesija, pēc tās Dievmātes akatists vai 
adorācija bazilikā. 

00:00 - 07:00 vigilijas dažādās baziliku vietās, sekos rīta eiharista procesija. 

Viesnīca atrodas līdzās bazilikām, iespējams nākt un iet pēc vēlēšanās. 

Viesnīca 
Fatimas 
centrā 

5. 
13. 

Brokastis. Otrā ikgadējā svētceļojuma diena Fatimā.  
Svētku rīta programma: 

09:00 Rožukronis pie Parādīšanās kapelas. 

10:00 Sākas Noslēguma mise, ar slimnieku svētīšanu.  

Misi noslēdz starp 14:00 un 15:00 ’Adeos’ atvadu ceremonija.  

Aizkustinošais Adeos paradums - visi māj atvadas ar baltiem lakatiņiem procesijas noslēgumā. 

Pēcpusdienā ņemam peldlietas, rāms izbraukums uz Okeāna krastu, skaisto zvejnieku pilsētiņu 
Nazari ar plašu pludmali. Šeit ciena seno zvejas prasmi. Vecpilsēta atrodas uz 110 m augstas 
klints, funikuliera vagoniņi noved pludmalē, tepat sievas tirgo kaltētas zivis. Iespēja peldei.  

Atgriešanās Fatimā, vēlās pusdienas ar vīnu - iekļautas.  

Viesnīca 
Fatimas 
centrā 

6. 
14. 

Agras brokastis. Izrakstāmies.  

Senā Tomara – Kristus klosteris, iespaidīga agrākā Tempļa ordeņa, tad Kristus bruņinieku 
ordeņa mītne kalna cietoksnī ar varenu altāri, kurā saglabāta Jeruzalemes Svētā Kapa baznīcas 
kādreizējā, tagad zudusī, forma.  

Ceļš uz valsts ziemeļiem. 

Pie Bragas ikonisks Portugāles skats, Bom Jesus do Monte svētceļnieku kāpnes ar krusta ceļa 
stacijām (līdzās pieejams vieglais ceļš kalnā, tas ir sens, ūdens svara darbināts, funikulieris), pa 
tām sasniedzam kalna dievnamu. Svētdiena, mises iespēja Bom Jesus baznīcā. 
Ierakstāmies viesnīcā Porto centrā.  

Viesnīca 
Porto 
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Brīvs vakars Porto vecpilsētā – gribētājiem kopīga vēla pastaiga pa lielisko pilsētas centru ar 
upes skatiem. 

7. 
15. 

Brokastis. Porto vērienīgā, krāsainā vecpilsēta. Porto Katedrāle un Mosteiro tālās skata vietas, 
pārejam Douro upes augsto tiltu, tad ar pacēlāja vagoniņiem nolaižamies līdz Ribeiras 
krastmalai, launaga iespēja – iesakām Francesinha, sviestmaizi kā nevienu citu.  

Douro krastmalā atrodas veco portvīna darītavu nami, piedāvājot gan maltītes, gan savus vīnus. 

Gribētāji pēcpusdienā kopīgi izbrauks uz Okeāna krastu peldei. 

Atgriežamies viesnīcā. Sakravājam somas. 

Viesnīca 
Porto 

16. 
8. 

Brokastis. Izrakstāmies.  

Pietura mazpilsētā Santaremā, te atrodas slavena Brīnuma baznīca (Santissimo Milagre), kurā 
1225. g. notika pirmais dievmaizītes asiņošanas brīnums. Svētbrīdis, iespēja pietuvoties 
dārgajai relikvijai, pakāpjoties īpašā telpā aiz altāra, reti kurš būs nonācis tik tuvu kam svarīgam.  

Ja atliek laiks, ieskats netālajā Porta del Sol dārzā mauru cietokšņa vietā, iespaidīgam skatam 
pār vareno Težū upi.  

Pārbrauciens, apmēram 14:15 esam lidostā. 16:10 lidojums uz Rīgu, ierašanās Rīgā 22:30. 

 

Objektu secība var tikt mainīta. Ievēro! Ceļotāja pasei vai ID ir jābūt līdzi un derīgai pēc mājās atgriešanās datuma.  

*Misēs/dievkalpojumos dalība pēc izvēles un vēlēšanās. 
Portugāles ceļojuma cena: 
948 € personai ar 4* viesnīcu Lisabonā; 
898 € personai ar 3* viesnīcu Lisabonā; 
Pusdienu pakete svētceļojuma dienās (iekļautas 4x vēlās pusdienas 
ar vīnu) kopā: 86 EUR 

Atlaide: ja vienlaikus piesakās 4 pieaugušo grupa, cena ceturtajam 
pieaugušajam ar 60 € atlaidi!  
Priesteriem, mācītājiem īpaša cena. 

Cenā iekļauts viss vajadzīgais:  
Tiešais lidojums, bagāža, komfortabls autobuss visā maršrutā, 
Ceļojuma apdrošināšana, viesnīcās 2-vietīgas istabas ar ērtībām, ikdienas 
brokastis, 4 svētceļojuma dienās pusdienas. 
Visas ekskursijas / aktivitātes, kā norādīts programmā, 
Profesionāla ceļojuma vadītāja darbs, priestera garīgais atbalsts, izdales 
materiālu pakete - sarunvaloda, pilsētu plāni.  

Cenā nav iekļauts:  
transporta dienas biļetes Lisabonā un 
ieeja ekskursiju vietās: Sintras pils 
parks, Tomaras klosteris, Lisabonas 
katedrāle, Porto vagoniņu pacēlājs;  
pakete kopā: 46 € (janvārī zināmās 
cenas),  
senioram, studentam 26 €. 
Pēc izvēles: 1x fado krodziņa 
pusdienas (16-24 €), ieejas maksas 
ganiņu mājās. 

 

Lai pasūtītu ceļojumu, zvaniet: 25443302 vai tā vadītājam Gatim 29632455, 
rakstiet: mundus@mundustravels.com, ienāciet birojā Rīgā, K. Barona ielā 34!  

mailto:mundus@mundustravels.com

