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Portugalia 15.05-22.05.2022

Dane dotyczące przelotu:
TP 1205 
Warszawa lotnisko Chopina – Lizbona 
Niedziela, 15 maja 2022
Wylot – 12:55 
Przylot – 16:00 (czas lokalny)
(WAW) – (LIS) 

TP 1208
Lizbona – Warszawa lotnisko Chopina
Niedziela, 22 maja 2022
Wylot – 07:00 
Przylot – 12:00 (czas lokalny)
(LIS) – (WAW)

Zbiórka na lotnisku:
Odprawa lotnicza na lotnisku w Warszawie rozpoczyna się w dniu 15.05 o godzinie
10:55 rano. Zbiórka i spotkanie z pilotem o godzinie 10:30 pod punktem informacji
lotniskowej  w  strefie  AB.  Karty  pokładowe  otrzymają  Państwo  podczas  odprawy
bagażowej. 

Limity bagażu dla uczestników: 

Zakwaterowanie: 
Hotel Coração de Fatima
Rua Cónego Manuel Nunes Formigão 14, 
2495-417 Fátima, Portugalia
Telefon: +351 249 531 433

Aktualne przepisy wjazdowe: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/portugalia

Wymagane dokumenty: 
1) Podróżni muszą przedstawić jedno z poniższych:
    Certyfikat poświadczający przyjęcie 3 dawek szczepionki przeciw COVID-19 przyjętej
do użytku na terytorium Unii Europejskiej (2 dawek w przypadku szczepionki Johnson); 
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LUB
    Certyfikat poświadczający przyjęcie 2 dawek szczepionki przeciw COVID-19 przyjętej
do użytku na terytorium Unii Europejskiej (1 dawek w przypadku szczepionki Johnson) 
w okresie 14 - 270 dni przed wjazdem na terytorium Portugalii;
LUB
    Negatywny wynik testu antygenowego wykonanego w warunkach laboratoryjnych
nie wcześniej niż 24 godz. przed wejściem na pokład samolotu lecącego do Portugalii;
LUB
    Negatywny wynik testu wykonanego techniką NAAT nie wcześniej niż 72 godz. przed
wejściem na pokład samolotu lecącego do Portugalii;
LUB
    Certyfikat poświadczający przebycie SARS-CoV-2 w okresie 11 - 180 dni przed 
wjazdem na terytorium Portugalii.

2)  Od 22.04.2022 rejestracja na stronie https://portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-
locator-card  nie  jest  wymagana (informacja  potwierdzona  na  dzień  28.04.2022
– prosimy o potwierdzenie tej informacji dodatkowo przed wylotem).

3)  ważny  dowód  osobisty  lub  paszport  –  prosimy  o  przedstawienie  przy  odprawie
bagażowej  dokumentu  zadeklarowanego  przez  Państwa  wcześniej  w  formularzu
zgłoszeniowym

NA POKŁADZIE SAMOLOTU
Pasażerowie są zobowiązani do zakrywania maseczką ust i nosa przez cały lot. 

PRZEPISY SANITARNE
Obowiązkowe jest zasłanianie ust i nosa, oraz zachowanie półtorametrowego dystansu
społecznego.  Osoby  posiadające  Unijny  Certyfikat  COVID  mogą  swobodnie
przemieszczać  się  w  Portugalii,  niezależnie  od  ewentualnych  ograniczeń  w
przemieszczaniu po kraju czy zamknięcia danego obszaru. Mogą również uczestniczyć
w imprezach kulturalnych, sportowych, rodzinnych czy biznesowych bez konieczności
wykonania testu COVID-19, jeśli taki jest wymagany. 

PODSTAWOWE INFORMACJE
Portugalia jest państwem położonym na południowym zachodzie Półwyspu Iberyjskiego
i najdalej wysuniętym na zachód krajem Europy. Od południa oblewają ją wody Oceanu
Atlantyckiego, zaś od północy i  wschodu graniczy z Hiszpanią. Stolicą państwa jest
Lizbona, a obowiązującym językiem urzędowym – portugalski. Kraj stanowi republikę z
demokracją przedstawicielską. Portugalia należy do UE oraz NATO, a także do strefy
euro, więc obowiązującą walutą jest euro. Religię dominującą stanowi w katolicyzm,
wyznawany przez większość z prawie 11 mln mieszkańców całego kraju.

Klimat i pogoda
Portugalia położona jest w strefie klimatu śródziemnomorskiego oceanicznego, przy
czym można zaobserwować wyraźne różnice między Północą i Południem kraju. Zimy
są  krótkie  ze  średnią  temperaturą  12  stopni  Celsjusza:  w  południowej  części  są
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łagodne, zaś w centrum kraju i w północnym regionie wilgotne, jednak nie należą do
mroźnych. Latem w całym państwie panują upały
Co warto ze sobą zabrać?
W zależności  od  tego  w  jakiej  porze  roku  wybieracie  się  na  wczasy  do  Portugalii
dobierzcie  ubrania  do  panujących  wówczas  temperatur.  Z  uwagi  na  klimat  warto
zawsze mieć przy sobie ochronę przeciwdeszczową,  ponieważ zarówno latem, jak i
zimą mogą wystąpić deszczowe dni.  Koniecznie weźcie ze sobą apteczkę pierwszej
pomocy.
Bezpieczeństwo
Portugalia  jest  postrzegana  jako  kraj  bezpieczny.  Warto  jednak  być  czujnym  w
miejscach o dużej atrakcyjności turystycznej z uwagi na potencjalnych kieszonkowców.
Szczególną ostrożność należy zachować podczas kąpieli w oceanie, ponieważ groźne
są wysokie fale.
Zdrowie i higiena
W Portugalii  nie  występują  zagrożenia  sanitarno-epidemiologiczne,  w także  nie  ma
wymogu posiadania specjalnych szczepień, aby wjechać do kraju. W publicznej służbie
zdrowia honorowana jest karta EKUZ z polskiego NFZ.
Komunikacja
W dużych miastach (np. Lizbona, Porto) jest dobrze rozwinięta komunikacja publiczna,
w  której  skład  wchodzą  tramwaje,  autobusy,  metro  oraz  charakterystyczne  windy
(Lizbona). Między miastami kursują autobusy oraz pociągi (z WiFi).
Obyczaje i etykieta
Na  terenie  kraju  nie  obowiązują  szczególne  normy  obyczajowe,  których
nieprzestrzeganie mogłoby prowadzić do sytuacji konfliktowych. Warto jednak witając
się i  żegnając korzystać z ogólnie  przyjętych form grzecznościowych – wśród bliżej
znających się osób, na powitanie otrzymuje się całusy – w oba policzki!
Ceny
Chleb – 1,5 EUR 
Kawa – 1 -3 EUR 
Woda - 0,50 - 1,5 EUR
Lekki posiłek w restauracji - od 15 EUR 
Jakie potraw i napoi warto spróbować?
Z uwagi na położenie w kuchni portugalskiej  można znaleźć wiele dań rybnych i  z
owocami morza. Do dań które warto spróbować należą: kawałki dorsza z ziemniakami,
cebulką i natką pietruszki zapiekane w jajku (Bacalhau à Braz), zupa z kapusty (Caldo
Verde),  jednogarnkowe danie  na  bazie  różnych  rodzajów ryb  (Caldeirada).  Ponadto
obowiązkowo trzeba skosztować tradycyjnych mini tart z budyniem (Pastéis de nata)
oraz młodego wina (verde) i porto – najlepiej w Porto.
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