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„SŁONECZNA PORTUGALIA” 

Lizbona – Porto – Coimbra – Tomar – Fatima – Sintra – Cabo da Roca - Lizbona 
 
 

 
1 dzień:  
Berlin - Lizbona 

Zbiórka uczestników w umówionym miejscu, wylot do Lizbony. Przejazd na nocleg, czas na wolny. 
Obiadokolacja. 
 

2 dzień:  
Wycieczka Porto ( ok. 280 km ) 

Śniadanie. Wycieczka do PORTO, drugiego pod względem 
wielkości miasta w Portugalii. Spotkanie z przewodnikiem 
oraz panoramiczne zwiedzanie starego miasta m.in.: Cais 
da Ribeira -  nabrzeże Ribeira, najbardziej typowego i 
malowniczego miejsca w Porto. Dzielnica jest dziś miejscem 
na tyle ciekawym, że wpisano ją na listę dziedzictwa 
kulturowego UNESCO. Kolorowe fasady budynków (często 
pokryte azulejos), małe kawiarnie i klimatyczne restauracje, 
wąskie uliczki z ciemnymi przejściami – wszystko to 
sprawia, że spacer tutaj jest prawdziwą przyjemnością. 
Następnie rejs po rzece DOURO ( dodatkowo płatny ) 
Powrót na nocleg, obiadokolacja. 
 

3 dzień:    
Śniadanie,  odpoczynek na plaży, obiadokolacja.  Nocleg 
 

4 dzień:    
Wycieczka - Coimbra -  Tomar -  Fatima  (ok 260 km) 
Po śniadaniu wyjazd do COIMBRY – miasto słynie z 
najstarszego portugalskiego uniwersytetu. Cała atmosfera 
miasta związana jest ściśle z obecnością studentów i tradycji 
akademickich obowiązujących od stuleci. Miasto opływa w 
zabytki renesansu. Następnym celem będzie TOMAR. Jest 
to niewielkie miasteczko, znane głównie ze swojego zespołu 
klasztornego, który należał do Zakonu Templariuszy. 
Klasztor w Tomar ( wejście dodatkowo płatne ) jest 
uważany za jeden z najważniejszych w Europie. Następnie przejazd  do FATIMY, gdzie zobaczymy słynne 
Sanktuarium Maryjne, ( uwaga: w czasie wolnym dla chętnych msza św. )  pobyt połączony ze 
zwiedzaniem, wyjazd  w drogę powrotną obiadokolacja, nocleg. 
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 5 dzień:   
Wycieczka – Alcobaca – Obidos ( ok 320 km ) 
Śniadanie. Następnie udamy się do ALCOBAÇA, gdzie 
znajduje się Klasztor “Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça”. 
Zwiedzimy kościół i krużganki, który został zbudowany przez 
słynny zakon cystersów. Budowla wpisana jest na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Kolejnym celem  będzie 
OBIDOS – urocze, typowo portugalskie miasteczko, słynące 
ze średniowiecznych murów i białych domków.  Powrót na 
nocleg i obiadokolację. 
 

6 dzień: 
Wycieczka – Sintra – Cabo De Roca - Lizbona  ( ok 270 
km  )  
Śniadanie. Wykwaterowanie.  Przejazd do SINITRY- uroczego 
górskiego miasteczka.  Spacer po starym mieście, a następnie 
wizyta  w jednym  ze słynnych  pałacy, jakim jest Pałac 
Narodowy ( wejście dodatkowo płatne ). Przejazd do CABO 
DA ROCA - dziki i surowy przylądek, stanowiący najdalej 
wysunięty na zachód punkt stałego lądu Europy, miejscu 
dodają charakter wielkie, wzburzone fale, uderzające o 
podnóża klifów. Aż do późnego XIV wieku wierzono, że te 
smagane wiatrem klify Cabo da Roca są krańcem świata. 
Przejazd w okolice Lizbony, zakwaterowanie, obiadokolacja, 
nocleg.     

 
7 dzień:   

Lizbona   
Śniadanie. Po nim udamy się na zwiedzanie centrum miasta. 
W kolejności - spacer na wzgórze, gdzie punktem centralnym jest Zamek Św Jerzego. Wejście na mury 
obronne ( dodatkowo płatne ) skąd można podziwiać wspaniały widok na miasto, rzekę Tag i port. Następnie 
spacer wąskimi uliczkami mauretańskiej Alfamy, najstarszej dzielnicy Lizbony. Zwiedzanie: Katedra Se 
Lisboa – jedna z najciekawszych budowli w mieście; kościół św. Wincentego, następnie Panteon Narodowy 
– ( dodatkowo płatne ) tam, znajdują się grobowce wielkich portugalskich osobistości. Przejście przez 
słynne place Baixy: Rossio, Figueira i Restauradores. Przejście na punkt widokowy na szczycie windy Św. 
Justyny. Następnie spacer podczas którego zobaczymy kościół św. Rocha; ruiny kościoła Karmelitów 
zniszczonego podczas trzęsienia ziemi w 1755 r. Czas na kawę w słynnej Café a Brasileira. Po niej zwiedzimy 
w godzinach południowych dzielnicę Belem wpisana na listę UNESCO. Możliwość skosztowania słynnego 
ciastka Belem. Przejazd na nocleg, obiadokolacja. 
 

8 dzień:  

 
 Wykwaterowanie, śniadanie ( możliwe w formie pakietów). Wylot do kraju.  
 
Cena + lot od 1000 PLN z bagażem podręcznym 
 

Ilość 
uczestników 

50* 45* 40 35** 30** 25** 

Ilość 
opiekunów 

5 4 4 3 3 2 

Cena  w PLN 1840 1900 2000 2100 2250 2490 

 

Cena zawiera: 

 

✓ 7 x nocleg w hotelach lub pensjonatach ( pokoje 2/3 osobowe z łazienkami ) 
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✓ 7 x śniadanie  

✓ 7 x obiadokolacja 

✓ Transport i transfery wg programu 

✓ opiekę pilota przewodnika  

✓ TFG – turystyczny fundusz gwarancyjny 

✓ ubezpieczenie KL i NNW 

Cena nie zawiera: 

➢ biletów lotniczych ( cena uzależniona od daty rezerwacji, ceny bagażu, ilości osób w grupie ) 

➢ ewentualnej dopłaty do pokoju jednoosobowego  

➢ dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w pielgrzymce/wycieczce ( 3 % 
wartości imprezy turystycznej), które musi zostać zawarte w dniu wpłacenia pierwszej zaliczki oraz 
ewentualnego podwyższenia kwoty ubezpieczenia o choroby przewlekłe  

➢ pakietu do realizacji programu (rezerwacje i wstępy do zwiedzanych obiektów, usługi przewodnickie, 
opłaty klimatyczne, koszty zestawu słuchawkowego Tour Guide* i inne) Cena pakietu może być 
podwyższona (podwyżki wstępów, mniejsza liczba uczestników) .Finalna kwota zostanie podana do 
wiadomości uczestników przed wyjazdem. Pakiet płatny obligatoryjnie pilotowi wycieczki ok. 90 euro 
/ os.                                 

➢ napoi do obiadokolacji 

UWAGA:  

 

• kolejność zwiedzania może ulec zmianie 

• godziny lotu oraz ceny mogą ulec zmianie  - niezależnie od biura – ceny podane są orientacyjne 

• do odbycia pielgrzymki wymagany jest ważny min 6 miesiące od planowanej daty powrotu 

dowód osobisty lub paszport 

• powyższa oferta jest propozycją, w celu zorganizowania wyjazdu prosimy o kontakt z biurem! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


