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Portugalia – wycieczka lotnicza 

 

Dzień 1: 

Zbiórka uczestników na lotnisku na Warszawa Chopina 2 godziny przed wylotem. Wylot o 12.55 

Przelot do Lizbony.  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 – Świętej Trójcy. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.  

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) - 

zwiedzanie obiektu bez skarbca. Świątynia ta uważana jest za jeden z najwspanialszych zabytków 

w Portugalii oraz jedno z najwybitniejszych dzieł gotyckiej architektury sakralnej w Europie. 

Następnie przejazd do  Nazare, spacer i odpoczynek nad oceanem, w miejscowości tej występują 

jedne z najwyższych fal na świecie, miejsce to jest odwiedzane przez najbardziej znanych 

surferów z całego świata.  Przejazd do Alcobaca, gdzie zobaczymy średniowieczne Opactwo 

Cystersów Santa Maria de Alcobaça. W czasie swojej świetności zamieszkiwana przez przeszło 

tysiąc mnichów świątynia miała pod swoim zarządem 12 miast i 3 porty. Obiadokolacja, nocleg.  

Dzień 5: 

Śniadanie, czas wolny na odpoczynek. Dla chętnych spacer do miejsc związanych z życiem 

Pastuszków. Wieczorem w hotelu obiadokolacja i nocleg.  

Dzień 6: 

Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Następnie 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 
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filmu „Władca Pierścieni”, jest obowiązkowym punktem wszystkich wycieczek. W programie 

zwiedzanie Pałacu Narodowego da Pena oraz obejście pozostałości murów obronnych Maurów, 

wybijających się na stromych wzgórzach z piękną panorama na miasteczko oraz ocean. Po obiedzie 

wyruszamy na koniec 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. Przejazd na zakwaterowanie w hotelu nad morzem. Obiadokolacja i 

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. Opcja: 

Wieczorem tego samego dnia dla chętnych możliwość przekonania się czym jest Fado czyli wiodący 

muzyczny temat w Portugalii i muzyka portugalskiej duszy. Gdyby można było opisać je w jednym 

słowie byłoby to „przeznaczenie”. Są to pieśni opowiadające o miłosnych wzlotach i upadkach, o 

codziennych historiach zwykłych ludzi. Melancholijna pieśń, wykonywana przez jednego wokalistę 

przy akompaniamencie 12-strunowej gitary portugalskiej oraz gitary klasycznej, nazywana jest 

również portugalskim bluesem.  

Dzień 8: 

Śniadanie lub Lunch boxy, wykwaterowanie z hotelu i przejazd na lotnisko. Wylot godzina 7.00. 

Przylot o 12.00 do Warszawy .  

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

 

Termin:  15 – 22.05.2022                                             Cena: 2720 + 200 euro  

 

Cena obejmuje: 

 7 noclegów w bardzo ładnym hotelu 3***, pokoje 2-osobowe z łazienkami,  

 przelot samolotem  

 bagaż podręczny 8 kg, oraz bagaż rejestrowany duża walizka do 23 kg  

 wyżywienie: 7 śniadań i 7 kolacji według programu, 

 bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, opłaty przewodnickie, zestawy audioguide i 

opłaty miejscowe, 

 opiekę renomowanego pilota, 

 transport autokarem na miejscu,  
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 ubezpieczenie KL 100000 PLN i NNW 10 000 PLN nie zawiera rozszerzenia o choroby 

przewlekłe,  

 opłaty parkingowe i drogowe, 

 VAT-marża. 

Cena nie obejmuje: 

 Dopłaty do pokoju 1-osobowego, 

 Wydatków własnych 

 

 

 

 

Uwagi:  

Z uwagi na pandemię Covid-19, możliwe jest nałożenie przez Portugalię dodatkowych warunków, 

które podróżni muszą spełnić przed wjazdem oraz po przylocie. Szczegółowe informacje na temat 

aktualnie obowiązujących przepisów, w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, znajdą 

Państwo na stronie: www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych 

 

Obywatele Polscy mogą przekraczać granicę zarówno na paszporcie, jak i dowodzie osobistym. 

Rekomendujemy jednak, oprócz dowodu osobistego, posiadanie zawsze ze sobą paszportu, ponieważ 

większość  urzędów oraz punktów usługowych uznaje wyłącznie paszport, jako dokument 

potwierdzający tożsamość. Radzimy także podczas podróżowania przechowywać dowód osobisty i 

paszport w różnych miejscach. W przypadku kradzieży/zagubienia jednego z dokumentów, będzie 

możliwy powrót z Portugalii do Polski na drugim dokumencie. Taką możliwość daje jednak 

wyłącznie lot bezpośredni lub z przesiadką na terytorium Unii Europejskiej lub Państw Schengen. 

 

Warunki rezerwacji: 

Istnieje możliwość wykupienia Ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji z Wyjazdu i Kosztów Skrócenia 

Uczestnictwa w Imprezie – do 7 dni od daty podpisania umowy. Koszt około 5,5% wartości imprezy. 

 

Ubezpieczenie Kosztów Leczenia zawarte w cenie wycieczki nie obejmuje następstw chorób 

przewlekłych (choroby zdiagnozowanej i leczonej, będącej pod kontrolą lekarza, mającą 

długotrwały przebieg) – np. nadciśnienie, choroby układu krążenia, cukrzyca, miażdżyca, 

alergia, choroby związane z tarczycą, choroby nowotworowe – zalecamy wykupienie dodatkowego 

ubezpieczenia na czas podróży – osoby zainteresowane prosimy o kontakt 

z biurem. 

 

 


