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Portugalia – wycieczka lotnicza 

 
Dzień 1:  

Przelot do Lizbony. Zwiedzanie dzielnicy EXPO 98 – byłe tereny wystawowe pełne imponującej 

współczesnej architektury są wspaniałym miejscem na popołudniowy odpoczynek nad brzegiem Tagu. 

Transfer do hotelu w Fatimie, zakwaterowanie, kolacja, czas wolny. 

Dzień 2:  
Śniadanie, wyjazd na zwiedzanie Sanktuarium Fatimskiego - kaplica Objawień, stojąca w miejscu 

objawień Matki Bożej trójce małych pastuszków: Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie, Bazylika Matki Bożej 

Różańcowej, Kościół Nowy – Św. Trójcy. Następnie zwiedzenie miejsc związanych z życiem Pastuszków.  

Dzień 3:  

Śniadanie, wyjazd na zwiedzanie Porto - stolicy słynnych portugalskich win. Temu miastu nazwę 

zawdzięcza cała Portugalia a oznacza ona „port”. Porto to miasto o długiej tradycji i ciekawej zabudowie. W 

architekturze Porto dominuje szary kamień, ściany budynków są obielone lub wyłożone ozdobnymi płytkami 

(azulejos). Płytki te mogą mieć symetryczne wzory (na budynkach mieszkalnych) lub układać się w obrazy 

(na fasadach kościołów).  Zwiedzanie starego miasta, które wraz z klimatycznym nabrzeżem rzeki Duoro 

wpisane zostało na listę UNESCO. Spacer po centrum : Ratusz Miejski, katedra Se, Pałac Biskupi, Pomnik 

Piotra IV, Casa do Infante- miejsce urodzin Henryka Żeglarza.  

Dzień 4:  
Śniadanie, wyjazd na zwiedzanie Batalha -  niewielkiego miasta przyciągającego turystów  monumentalnym 

Klasztorem Matki Boskiej Zwycięskiej (Mosteiro de Santa Maria da Vitória). Świątynia ta uważana jest za 

jeden z najwspanialszych i najznamienitszych zabytków w Portugalii oraz jedno z najwybitniejszych dzieł 

gotyckiej architektury sakralnej w Europie. Przejazd do Coimbry. Coimbra to zabytkowe miasto w 

środkowej Portugalii, położone na malowniczym wzgórzu nad rzeką Mondeg. Jest to trzecie co do wielkości 

miasto Portugalii i zarazem jeden z największych ośrodków naukowych z najstarszym uniwersytetem w 

kraju. Głównym symbolem uczelni jest widoczna praktycznie z każdego punku miasta barokowa Kozia 

Wieża  oraz założona 1717 roku Biblioteka Joanina szczycąca się blisko 300 tysięcznym zabytkowym 

księgozbiorem – zobaczymy ją z zewnątrz. W 2013 roku górujące nad miastem rozległe zabytkowe 

zabudowania uniwersyteckie zostały wpisane na listę UNESCO.  

Dzień 5:  

Śniadanie, wyjazd na zwiedzanie Alcobaca, gdzie zobaczymy średniowieczne Opactwo Cystersów Santa 

Maria de Alcobaça. W czasie swojej największej świetności zamieszkiwana przez ponad tysiąc mnichów 

świątynia miała pod swoim zarządem 12 miast i 3 porty. Następnie przejazd do najstarszego portugalskiego 

sanktuarium, które znajduje się w  Nazare. Krótki odpoczynek nad oceanem – czas wolny na malowniczej 

plaży słynącej ze spektakularnych fal. Dalszy przejazd do miasteczka Obidos, otoczonego średniowiecznymi 

murami. Spacer po miasteczku zapewnia niezapomniane widoki. Przerwa na kieliszek likieru wiśniowego z 

którego słynie Obidos i zakup pamiątek.  
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Dzień 6: 

Śniadanie, po którym wyruszymy do pięknej Sintry. Sintra to górzysta miejscowość, która zawsze była 

owiana aurą tajemnicy. Dzięki swojemu położeniu między górami, a oceanem posiada bardzo specyficzny 

mikroklimat. Zawsze zielona, z atmosferą wręcz wyjętą z filmu „Władca Pierścieni”, jest obowiązkowym 

punktem wszystkich wycieczek. W programie zwiedzanie:  Quinta de Regaleira, pałac ekscentrycznego 

milionera, wraz z niezwykłym, magicznym i tajemniczym ogrodem. Cały ogród przepełniono 

symboliką, tworząc z niego iście mistyczne miejsce, jest on pełen magicznych zakamarków, takich jak 

tajemnicza biblioteka czy znajdujące się na dachu laboratorium alchemika lub  Pałac Narodowy, 

Następnie ruszamy na kraniec Europy – Przylądek Roca, czyli najdalej wysunięty na zachód przylądek 

Europy kontynentalnej. Tutejsze malownicze plaże oraz zapierające dech w piersiach widoki ściągają 

turystów z całej Europy. Obiadokolacja, nocleg.  

Dzień 7:  
Po śniadaniu zwiedzanie Lizbony. Zaczynamy od zwiedzania Belem; jest to miejsce nasycone historią jak 

żadne inne. Spacer po dzielnicy, Wieża Belem, Pomnik Odkrywców, skąd Vasco da Gama zaczynał swoją 

podroż do Indii oraz Klasztor Hieronimitów. Dzielnica położona nad samym Tagiem daje możliwość 

podziwiania charakterystycznego mostu o nazwie 25 de Abril, łączącego Lizbonę z jej siostrzenicą - Almadą. 

Po zakończeniu zwiedzania, proponujemy skosztować Pasteis de Belem - jednego z symboli Portugalskiej 

gastronomi. Są to „babeczki” z ciasta francuskiego z masą jajeczną w środku, obowiązkowo serwowane z 

Bica - typowym portugalskim espresso. Po powrocie z Belem - przejście przez centrum historyczne 

Lizbony (Chiado, Praca do Comercio, Baixa, Katedra, Elevador da Santa Justa) oraz podziwianie tzw. 

Miradouros lizbońskich, czyli pięknie położonych punktów widokowych. Na Baixa Pombalina 

obowiązkowy przystanek w celu spróbowania pysznej Ginja, portugalskiego likieru wiśniowego. Po 

ogrzaniu duszy ruszamy na podbój Alfamy. 

Alfama to najstarsza i zarazem najbardziej urokliwa dzielnica miasta. Warto spędzić tu parę chwil, 

podpatrując życie zwykłych Portugalczyków. Pełna wąskich uliczek,  magicznych restauracyjek i kawiarenek 

i tzw. „tascas”, z niesamowitym klimatem. Powrót do hotelu na obiadokolację.  

Dzień 8:  
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd na lotnisko. 

UWAGA: Kolejność zwiedzania wymienionych w programie miejsc może ulec zmianie. 

Termin:                                                   Cena:    ok.   2500 + 160 eur 

Cena obejmuje: 

 7 noclegów, pokoje 2 - osobowe z łazienkami,  

 przelot samolotem rejsowym, 

 bagaż: torba o wymiarach 40x20x25cm umieszczana pod siedzeniem oraz bagaż rejestrowany do 

10kg o wymiarach 55x40x20cm , 

 wyżywienie: 7 śniadań i 7 kolacji według programu, 

 bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, opłaty przewodnickie i opłaty miejscowe, 

       opiekę renomowanego pilota, 

 transport autokarem na miejscu,  

 ubezpieczenie KL 100000 PLN i NNW 15 000 PLN,  

 opłaty parkingowe i drogowe, 

 VAT-marża, 

Cena nie obejmuje: 

 - dojazdu na lotnisko do Wrocławia  

 kolacja Fado 

tylko dla chętnych 

Istnieje możliwość Ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji z Wyjazdu i Kosztów Skrócenia Uczestnictwa w 

Imprezie - Zwrot 100 %. Warunki: Zawarcie ubezpieczenia: do 7 dni ( 168 godz) od potwierdzenia 
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rezerwacji i wpłaty części opłaty lub jeśli do wyjazdu jest mniej niż 30 dni - tylko w dniu rezerwacji i 

wpłaceniu zaliczki. 

Ubezpieczenie obejmuje: Imprezy turystyczne, Noclegi (Hotele, Apartamenty, mieszkania wakacyjne) oraz 

Bilety (lotnicze, promowe,, autokarowe). Powody Rezygnacji w załączniku. Koszt około 4 % wartości 

imprezy-czyli 100 zł 

 

Warunki rezerwacji: 

Aby dokonać rezerwacji miejsca na wyjazd wymagana jest wpłata w wysokości 900 zł od osoby. Wpłata jest 

równoznaczna z zobowiązaniem do udziału w wyjeździe i akceptacją warunków uczestnictwa. 

Koszty rezygnacji są kalkulowane indywidualnie.  

O terminie rezygnacji decyduje data wpłynięcia zgłoszenia na piśmie do biura organizatora. 

Zachęcamy do wykupienia dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – jego bezpłatnej wyceny 

można dokonać w biurze organizatora (lub telefonicznie – 734 455 755). 

 

 

 

 


