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1 DZIEŃ
Przelot do Porto, miasta wina, żeglarzy, zło-
tych  plaż  i  zabytkowych  kamienic.  Przylot
o godz.  23:45,  transfer do hotelu w Porto,
zakwaterowanie. Nocleg. 

2 DZIEŃ
Śniadanie.  Zwiedzanie  urokliwego  „miasta
mostów”, słynącego z produkcji wina o takiej
samej nazwie Porto. Spacer kolorowymi uli-
cami dystryktu Ribeira, strome uliczki scho-
dzące w kierunku  rzeki  wiodą  do Cais  da
Raibeira - najbardziej  gwarnego miejsca w
Porto, wpisanego na listę UNESCO. Wiele
sklepików i restauracji ulokowało się wzdłuż
pozostałości  starych murów miejskich.  Bę-
dziemy  podziwiać  stalowe  łuki  kolejowego
mostu wybudowanego w XIX wieku według
projektu Gustave'a Eiffela. Następnie zoba-
czymy: Palácio da Bolsa, kościół św. Fran-
ciszka, katedrę, wieżę Clerigos. Czas wolny
na zakupy na głównej ulicy handlowej Porto
- Rua de Santa Catarina. Powrót do hotelu
na kolację. Nocleg. 

3 DZIEŃ
Śniadanie.  Wyjazd  do  Bragi i  zwiedzanie
Sanktuarium  Bom  Jesus  do  Monte,  gdzie
można podziwiać wspaniałe krajobrazy Min-
ho.  Czas  wolny  na  lunch  w  historycznym
centrum. Po południu wizyta w mieście uwa-
żanym  za  kolebkę  narodu  portugalskiego:
Guimarães, która w 2012 roku została Eu-
ropejską Stolicą  Kultury.  Powrót  do  Porto,
kolacja. Nocleg. 

4 DZIEŃ
Śniadanie.  Wykwaterowanie  i  przejazd  do
Fatimy.  Spacer  po  urokliwym  miasteczku
Coimbra i  jego historycznym centrum. Wi-
zyta  na  uniwersytecie,  gdzie  zobaczymy
piękną  bibliotekę  (jeśli  będzie  będzie  taka
możliwość w danym chwili). Przejazd do Fa-
timy, czas wolny. Kolacja. Nocleg. 

5 DZIEŃ
Śniadanie. Zwiedzanie miejscowości  Batal-

ha. Następnie przejazd do  Nazaré, dawnej
wioski rybackiej. Czas na lunch. Po południu
przejazd do miasta  Obidos, słynącego z li-
kieru wiśniowego Morello podawanego w fi-
liżance czekolady - „ginjinha”. Powrót do Fa-
timy. Kolacja w hotelu. Nocleg. 

6 DZIEŃ
Śniadanie. Wykwaterowanie i transfer w kie-
runku  Lizbony –  stolicy  Portugalii.  Wizyta
w Sintrze i zwiedzanie wspaniałego pałacu
z okresu średniowiecza, gdzie najpełniej wi-
dać wpływy Maurów w Portugalii.  Przejazd
przez Praia do Guincho, Cascais (czas wol-
ny)  i  Estoril  -  zwiedzanie.  Zakwaterowanie
w hotelu w Lizbonie. Kolacja. Nocleg. 

7 DZIEŃ
Śniadanie. Wizyta w katedrze oraz kościele
św. Antoniego w  Lizbonie następnie Baixa
Pombalina (śródmieście), Praça do Comér-
cio, spacer przez Rua Augusta w kierunku
Rossio, średniowiecznego rynku. Czas wol-
ny na lunch. Po południu spacer po dzielni-
cy Belém - klasztor Hieronimitów, który sym-
bolizuje okres humanizmu i epokę renesan-
su w Portugalii.  Czas wolny na skosztowa-
nie słynnych tart z kremem „Pastéis de Be-
lém”. Podziwianie wieży Belém oraz Pomni-
ka Odkrywców. Powrót do hotelu na kolację.
Nocleg. 

8 DZIEŃ
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu i prze-
jazd  na  wypoczynek  do  Carcavelos.  Czas
wolny na korzystanie z infrastruktury hotelu
i kąpiele słoneczne. Kolacja w hotelu. Noc-
leg. 

9 DZIEŃ
Po śniadaniu  czas  na relaks na plaży lub
samodzielne eksplorowanie okolicy. Kolacja
w hotelu. Nocleg. 

10 DZIEŃ
Śniadanie.  Wykwaterowanie  i  transfer  na
lotnisko w Lizbonie i powrót do kraju.

TERMIN

02.06 – 11.06.2020

CENA

6 090 zł/os.
I RATA 1 850 zł
płatna przy zapisie

II RATA
płatna na 35 dni przed wyjazdem

CENA OBEJMUJE

• przeloty  na  trasach
Warszawa – Porto  i Li-
zbona – Warszawa,

• 9 noclegów w hotelach
3*/4* w pokojach 2-oso-
bowych,

• przejazdy  autokarami
lub komfortowym busa-
mi w Portugalii,

• 9 śniadań,
• 8 kolacji (w tym napoje:

woda i lampka wina),
• degustację  wiśniówki

w Obidos,
• usługi przewodnika,
• zestaw  słuchawkowy

audioguide,
• opiekę pilota,
• ubezpieczenie  TU EU-

ROPA S.A.  (KL,  NNW,
KR, OC, BP),

• TFG.

DODATKOWO PŁATNE

• pakiet do realizacji pro-
gramu:  ok.70  EUR/os.
(rezerwacje i wstępy do
zwiedzanych obiektów),

• transfer na trasie Olsz-
tyn – Warszawa – Olsz-
tyn  (cena  uzależniona
od wielkości grupy, zo-
stanie  podana  w  póź-
niejszym terminie),

• dopłata  do  pokoju
1-osobowego:  330
EUR,

UWAGI

Program  ramowy,  kolej-
ność  zwiedzania  może
ulec zmianie.

PORTUGALIA
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