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 Długo czekaliśmy na wyjazd do Portugalii. Po dwóch latach oczekiwań (bo pandemia, bo 
obostrzenia... etc), kiedy wreszcie wylądowaliśmy na lotnisku w Lizbonie - palmy, ciepły wiatr 
i temperatura, sprawiły, że pokochałam Portugalię od pierwszej chwili. Zamieszkaliśmy w 
hotelu w Fatimie i stamtąd, każdego dnia wyruszaliśmy na nasze wycieczki zwiedzając 
kolejne miejsca zaproponowane przez poznańskie biuro podroży WILDA TRAVEL. 
        

FATIMA 
To jedno z najważniejszych na świecie miejsc Pielgrzymek Maryjnych. Mieszkaliśmy blisko 
Sanktuarium, więc można było uczestniczyć każdego dnia w uroczystościach religijnych, 
spotykać rozmodlonych pątników, którzy zmierzali w stronę Bazyliki. Fatima przyciąga nie 
tylko pielgrzymów z całej Europy. To piękne obiekty kultury sakralnej z ogromną dzwonnicą 
zakończoną koroną i krzyżem. W koronie MB Fatimskiej umieszczona została jedna z kul, 
które trafiły Jana Pawła II podczas zamachu w 1981 roku. Boki ogromnego placu zamknięte 
są przez piękne portyki. Plac przed Bazyliką jest dwukrotnie większy od Placu Św. Piotra w 
Rzymie. 
Fatima to również urokliwe miasto z ciekawą architekturą, mnóstwem sklepików (najwięcej z 
dewocjonaliami), kawiarenek, parków i zieleni. 
  PORTO 
 Kolejne miasto w naszej podroży usytuowane jest przy nabrzeżu Ribeira, uznawanym za 
światowe dziedzictwo UNESCO. 
Można tu zobaczyć wiele dobrze zachowanych barokowych, gotyckich kościołów (jako 
ciekawostka - do dekoracji wnętrza kościoła Św. Franciszka, zużyto dwieście kilogramów 
sproszkowanego złota) i neoklasycznych budynków. 
Na szczególne miejsce zasługuje przypominające igły Torre dos Clerigos i katedra SE, 
dwupoziomowy most Żelazny, zachwycające wnętrze Dworca Sao Bento. 
Spacer wzdłuż Ribeira pozwolił sie zrelaksować oraz podziwiać okolice i krajobrazy. 
Ale Porto oczywiście słynie z wina. Nie oglądaliśmy piwnic pełnych wina porto, nie 
słuchaliśmy o procesie powstawania tego trunku ale posmakowaliśmy rożnych gatunków w 
czasie degustacji i podczas wieczornych spotkań, kiedy odpoczywaliśmy w hotelu po 
całodziennym zwiedzaniu. 

BATALHA 
Przywitała nas kolejna przewodniczka - Polka, mieszkająca od lat w Portugalii i zakochana w 
tym kraju. Mnie oczarowała ekspresyjnym przekazem, wiedza, piękną polszczyzną i 
słowiańską uroda. W ogóle, mieliśmy szczęście do przewodników. Najważniejszy pan 
Krzysztof - pilot, biegający zawsze (nie maszerujący), uśmiechnięty, empatyczny, zachwycony 
Portugalią, pokazywał nam miejsca, które szczególnie ukochał podczas studiowania w 
Lizbonie, częstował słodkimi ciasteczkami pateis de belem, których  (jak mówił) nie można 
było nie posmakować w Portugalii. Ale wracając do zwiedzania  i zabytków. 
W Batalhi zobaczyliśmy piękny architektonicznie klasztor Mosteiro de Santa Maria w stylu 
gotyku płomienistego, najwybitniejsze dzieło architektury sakralnej  w Europie. 
Potem ALCOBACA, w której zachwyciła architektura Opactwa Cystersów - w czasach 
świetności zamieszkiwana przez przeszło tysiąc mnichów. 
I kolejne miejsce NAZARE… często odwiedzane przez najbardziej znanych surferów, bo 
najwyższe fale oceanu  na świecie, mogą pokazać wirtuozerie ich umiejętności surferskich.  



My też doświadczyliśmy jak niebezpieczne mogą być fale oceanu, nawet na brzegu, w 
pobliżu wody. Na szczęście cali i zdrowi, chociaż niektórzy przemoknięci, dotarliśmy do 
hotelu. 

Wreszcie LIZBONA 
Leży na końcu Europy, jedna z najbardziej zachwycających stolic Europy. Jest to perła 
zarówno dla miłośników architektury jak i historii, dobrej kuchni i specyficznego klimatu. 
Lizbona to podroż w jego fascynująca przeszłość, to zabytki wpisane na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO. Znajduje sie na szczycie wielu list podróżniczych. To uwodzenie 
zmysłów niezależnie czy uwielbiasz słodycze - pateis do nata (belem) czy pikantny smak ryb, 
czy piękno tradycyjnych, mozaikowych chodników, wnetrz  (np. Dworzec Kolejowy) Lizbona 
to tez punkt widokowy Miradouros, Najpiękniejszy rozciąga sie z Minodor Semiona De Mone 
na most 24 kwietnia, zamek św. Jerzego - symbol królów portugalskich. 
Miradouros - to również popularne miejsce spotkań mieszkańców Lizbony, którzy szczególnie 
wieczorami gromadzą się w tych punktach aby wypić wino i popatrzeć na światła miasta. 
Potem poszliśmy pod pomnik Jozefa I, który witał wracające statki, zobaczyliśmy klasztor 
Hieronimitow - prawdziwy klejnot stylu manuelińskiego, Santa Maria (w stylu późno 
gotyckim)  gdzie znajduje sie grób Vasco da Gama.  
Vasco da Gama nie mogło zabraknąć również na pomniku wielkich odkryć geograficznych. 
Wszyscy podróżnicy patrzą w jednym kierunku, w którym Portugalia otwiera sie na Europe. 
Obok Róża Wiatrów, z mapą, która prezentuje cały świat z punktu widzenia portugalsko - 
centrycznego: mamy pierwsze odkrycia - Madere, Wybrzeze Afryki ...itd. 
Symbolem Lizbony jest wieża Belem wybudowana w stylu manuelińskim, która pełniła 
również role Latarni Morskiej dla żeglarzy z całego świata. Później była wiezieniem, w którym 
przez krotki czas był wieziony gen. J. Bem (taki polski watek) 
Co jeszcze zachwyca w Lizbonie ? 

 tramwaje - chociaż stare, ale dzięki pochyleniu, które pokazują są oblegane przez 
turystów. 

 przeurocze azulejos czyli zdobione kafle, które znajdują się na elewacjach budynków, 
w restauracjach i kościołach 

 uliczki, które prowadza albo w górę, albo w dol. 
Mimo upału trudno było opuścić Lizbonę. 
 Kolejne magiczne miejsce, które zwiedziliśmy - to SINTRA - spektakularna sceneria zielonych 
wzgórz, z pięknymi willami, królewskimi rezydencjami, pałacami, zamkami. 
Piękno SINTRY, magiczno - mistyczne oczarowało nas, ale wcześniej (i trudno sie dziwić) 
odwiedzali to miejsce słynni poeci, a Lord Byron nazwał  Sintre najpiękniejszą wioską na 
świecie. My przeżyliśmy wspinaczkę po wzgórzach SINTRY, ale mimo wysiłku, dla widoków 
zapierających oddech, warto było zobaczyć fantastyczny pałac PENA 'S - rezydencje rodziny 
królewskiej - otoczony zalesionym parkiem z egzotycznymi drzewami, roślinami, kwiatami. 
Pałac i Ogrody posiadają oszałamiającą  architekturę i intrygujące symbole masońskie. 
Na koniec dnia przylądek  CABO DA ROCA - koniec kontynentalnej Europy, stanowi najdalej 
wysunięty punkt lądu stałego Europy. 
 

W ostatnim dniu pobytu odpoczynek na plaży w równie pięknym miejscu w SAO 
MARINHO DO PORTO. Zasłużony odpoczynek po tygodniowym, bardzo intensywnym 
zwiedzaniu Portugalii. 

Na koniec, co mnie wzruszyło w Portugalii: 



 wzruszająca historia zakochanego arystokraty w dziewczynie uwieczniona na 
pomniku w Jardim Da Cordoaria, 

 przepiękny taniec Portugalczyka w Praca Gomes Teixeira, 

 wieczór z pado- portugalską muzyką duszy, którą interpretuje się jako mieszankę 
nostalgii, smutku i melancholii, 

 drzewa korkowe i artystyczne wyroby: torebki, portfele... 

 kolorowe kramy z ludowymi haftami,  

 małe kawiarenki z pyszną kawą, gdzie na zewnątrz można było smakować kawę ale i 
obserwować ludzi 

 - ...itd.  itd… to przeżycia, których się nigdy nie zapomni. 
 

I jeszcze  - pochwala dla NAS - wszystkich uczestników wycieczki - za wspaniałą atmosferę 
każdego dnia, za okazywaną życzliwość, bezkonfliktowość, wyrozumiałość, punktualność, 
empatie, uśmiechniętych każdego dnia,  zasłuchanych w opowieści przewodników... W takiej 
atmosferze można zwiedzać Europę i Świat.  
Do zobaczenia za rok ? Gdzie następnym razem? ... 
 

Relację przygotowała Marianna Zimna 
 


