Słoneczna Portugalia
w terminie: 18 - 26.10.2010
Dzień 1
Wylot z Warszawy liniami Tam Portugal o godz. 7:00. Przylot do
Lizbony na godz. 10:00. Przejazd na Cabo da Roca - najdalej
wysunięty na zachód kraniec Europy. Przejazd do hotelu,
zakwaterowanie i odpoczynek po podróży. Po południu przejazd do
Sintry - letniej rezydencji królewskiej do lat 80 XIX w. Krótki spacer
po uroczym miasteczku i możliwość zwiedzenia Pałacu National,
znajdującym się w centrum miasteczka. Przejazd do Colares, obiadokolacja i nocleg.

Dzień 2
Śniadanie. Następnie przejazd do Lizbony. Na początek odwiedzimy Dzielnicę
Belém, skąd kilkaset lat temu odpływały portugalskie statki
w poszukiwaniu nowych lądów, szesnastowieczny Torre de
Belém - perła sztuki manuelińskiej, Mosteiro dos Jerónimos
- klasztor Hieronimitów, Pomnik Odkrywców. Pobyt w tej
uroczej dzielnicy urozmaici wizyta w słynnej cukierni „Pasteis de Belem” z aromatyczną kawą i specjalnością szefa
zakładu…
Następnie przejazd do najstarszej dzielnicy Lizbony - Alfama,
rozpościerającej się poniżej Zamku Św. Jerzego. Znajduje się tu
romańska Katedra upamiętniająca wyzwolenie miasta spod
władzy Maurów. Spacer po Avenida da Liberade. Atrakcją będzie
także neogotycka winda - Elevador de Santa Justa o wysokości 32
m, zbudowana na przełomie XIX i XX w. Rozpościera się z niej
wspaniała panorama miasta, którą będziemy podziwiać wjeżdżając
na szczyt wieży. Na koniec odwiedzimy dzielnicę „21 wieku” - Park Narodów
(Parque das Naçoes), w której odbyła się wystawa Expo w 1998 r. Spacer
nadrzecznym bulwarem, a także możliwość zwiedzenia największego w Europie
Oceanarium. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

Dzień 3
Śniadanie i wykwaterowanie. Przejazd do Obidos średniowieczne miasteczko otoczone murami. Nad
miastem wznosi się zamek, a wokół niego rozciąga
malowniczy widok. Czas wolny na niepowtarzalny spacer.
Możliwość zakupienia wielu uroczych pamiątek:
haftowane obrusy, tradycyjne „koguty” pod różną postacią…Przejazd do Batalha,
gdzie zobaczymy Klasztor Santa Maria da Vitoria - majstersztyk portugalskiej
architektury. Następnie przejazd do Fatimy, zakwaterowanie w hotelu i
obiadokolacja. Wieczorem możliwość udziału w procesji różańcowej ze świecami.
Nocleg.

Dzień 4
Śniadanie. Zwiedzanie Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej,
gdzie w 1917 r. Matka Boża objawiła się trójce dzieci, a także wizyta
w Aljustrel - znajdują się tutaj domy rodzinne Franciszka i Łucji.
Czas na refleksję i modlitwę. przejazd do Nazare. Na wysokiej
skarpie znajduje się tu Sanktuarium Maryjne, z którym związane są
piękne legendy. Podziwianie panoramy oceanu, spacer plażą,
możliwość skorzystania z kąpieli morskiej, a także skosztowania słynnych,
portugalskich sardynek. Powrót do Fatimy. Obiadokolacja w hotelu. Możliwość
udziału w procesji różańcowej ze świecami. Nocleg.

Dzień 5
Śniadanie. Przejazd do Tomar założonego przez Templariuszy w XII w., kiedy to
wspomagali oni Portugalczyków w walce przeciwko Maurom. Nad miastem góruje
potężny, warowny zamek mieszczący Convento de Cristo. Klasztor ten nadal
zachowuje elementy charakterystyczne dla Templariuszy
oraz ich następców - Zakonu Chrystusa. Potęgę zakonu
oraz królewskiego mecenatu podkreślają dekoracje
manuelińskie, należące do najpiękniejszych w Portugalii.
Centrum miasta stanowią ruchliwe, wąskie uliczki, gdzie
znajduje się wiele przyjemnych kafejek i restauracji oraz
uroczy Parque do Mouchao, którym będziemy spacerować. Czas wolny na własne
przechadzki. Powrót do Fatimy, dla chętnych degustacja portugalskich trunków w
lokalnej „bodega”. Obiadokolacja w hotelu. Możliwość udziału w procesji
różańcowej.

Dzień 6
Śniadanie. Przejazd do Coimbra. W programie zwiedzanie miasta, w którym
przyszło na świat sześciu królów Portugalii, a także znajduje się najstarszy w kraju
uniwersytet. Z miastem związana jest także postać siostry Łucji. Zobaczymy tu
zabytkową bramę Arco de Almedina z XII w., Kościół Santa Cruz oraz katedry Sé
Velha i Sé Nova. Przypominająca twierdzę Katedra Sé Velha uważana jest za
najwspanialszą budowlę romańską w Portugalii. Została wzniesiona w 1064 r. na
pamiątkę zwycięstwa nad Maurami. Odwiedzimy także Zakon Karmelitanek, w
którym przebywała siostra Łucja. Przejazd do Porto, zakwaterowanie w hotelu,
obiadokolacja i nocleg. Będziemy mieli okazję podziwiać to piękne
miasto nocą, a widoki będą naprawdę spektakularne, gdyż
rozciąga się ono po obu brzegach rzeki Douro.

Dzień 7
Śniadanie. Następnie zwiedzimy najbardziej interesujące miejsca
popularnego Porto. Zobaczymy m.in. Katedrę, Palácio da Bolsa z
przepiękną Salą Arabską, Kościół Św. Franciszka i dworzec kolejowy Sao Bento z
przełomu XIX i XX w. Odwiedzimy też
okolice Vila Nova de Gaia, która specjalizuje się w przechowywaniu i spedycji porto.

Razem z przewodnikiem udamy się do słynnej fabryki wina Graham's Port Wine
Cellary. W programie zwiedzanie fabryki i degustacja wina porto. Po południu
powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

Dzień 8
Śniadanie. Dalsze zwiedzanie Porto, czas wolny na własne przechadzki i zakupy. Po
południu przejazd do Colares. Zakwaterowanie w hotelu. Jeśli pozwoli pogoda
proponujemy spacer plażą, zachód słońca w przepięknej scenerii… Obiadokolacja w
hotelu. Nocleg.

Dzień 9
Wczesne śniadanie (lub suchy prowiant). Przejazd na lotnisko w Lizbonie. Wylot o
godzinie 9:40. Przylot do Warszawy na godz. 14:35.

Cena:

3 550 zł / os.

Cena zawiera:
♦ Przelot samolotem na trasie: Warszawa - Lizbona - Warszawa;
♦ Transport komfortowym mini-autokarem na terenie Portugalii;
♦ Zakwaterowanie: 8 noclegów w hotelach ** /***;
♦ Wyżywienie: 8 x śniadanie, 8 x kolacja;
♦ Degustacja win w Graham’s Port Wine Cellary;
♦ Ubezpieczenie AXA Travel;
♦ Opiekę pilota.
Dodatkowo płatne:
Bilety wstępów i lokalni przewodnicy: ok. 60 Eur / os.

Serdecznie
zapraszamy!!!
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