
 

                     

    

 

 

 
 

        PORTUGALIA 
  Lizbona, Porto i Fatima  

   01.05-05.05.2023 
 

1. DZIEŃ - Przejazd na lotnisko do Berlina. Przelot samolotem do Lizbony lub Porto. Następnie 
przejazd do hotelu na wybrzeżu Oceanu Atlantyckiego w miejscowości Figueira de Foz, obiadokolacja 
i nocleg. Rozpoczęcie wypoczynku w Portugalii. Hotel nad Oceanem Atlantyckim z basenem i tarasem 
słonecznym. Obiadokolacja oraz nocleg.  
 

2. Dzień - Po śniadaniu dla chętnych całodzienna wycieczka do Lizbony –. W Lizbonie w programie: 
wieża Belem, klasztor Hieronimitów (wpisany na listę UNESCO) - zbudowany dla uczczenia 
podróżnika Vasco da Gamy i jego wyprawy do Indii, Pomnik Odkrywców symbolizujący dawna potęgę 
kolonialnej Portugalii. Następnie przejazd do centrum i spacer uliczkami najbardziej znanych dzielnic 
Lizbony Baixy i Alfamy: Praca Rossio, Rua Augusta, katedra Se. Dla chętnych możliwość podziwiania 
panoramy miasta z dziedzińca zamku św. Jerzego. W centrum misterna konstrukcja windy św. Justyny 
oraz lizbońskie kamienice z fasadami krytymi azulejos, słynnymi portugalskimi ściennymi płytkami 
ceramicznymi. W trakcie powrotu możliwość krótkiej wizyty w Obidos - urokliwe miasteczko na 
trasie otoczone średniowiecznymi murami obronnymi, z krętymi uliczkami i bielonymi kamienicami, 
sklepami z ceramiką i pamiątkami. Obiadokolację i nocleg  
 

3. DZIEŃ - Po śniadaniu dla chętnych wycieczka do położonego na północy znanego i urokliwego 
portu i miasta Porto - miasto położone w północnej części Portugalii, nad Oceanem Atlantyckim, u 
ujścia rzeki Duero i jest drugim co do wielkości i atrakcyjności miastem Portugalii. W centrum 
urokliwe centrum Stare Miasto, w tym niesamowite zabytki sakralne, pałac da Bolsa i widoki na 
łączące oba brzegi rzeki zabytkowe mosty itp. Wracając do hotelu miejscowość Coimbra – 
malowniczo położone miasto nad rzeką Mondego. Miasto będące dawną stolicą Portugalii. W 
centrum miasta wpisane na listę Unesco zabudowania Uniwersytetu oraz najstarsza w Portugalii 
Katedra Se – powstała ona w 1162 roku, która jest jednocześnie jednym z najcenniejszych zabytków 
sztuki romańskiej w całej Portugalii. Powrót na Obiadokolacje i nocleg. 
 

4. Dzień - Po śniadaniu dla chętnych całodzienna wycieczka po środkowej części Portugalii. Przejazd 
do Nazare, miejscowość położona nad oceanem Atlantyckim z niesamowicie szeroką i piaszczystą 
plażą, następnie przejazd do Alcobaca gdzie znajduje się opactwo Cystersów, przykład doskonałej w 
formie gotyckiej architektury cysterskiej, z największym kościołem w Portugalii. Warte zobaczenia są  
grobowce króla Piotra I i jego tragicznie zmarłej kochanki Ines de Castro, Sala Królów, kuchnie czy 
krużganki. Batalha, znana głównie z klasztoru Santa Maria da Vitoria, który powstał dla 
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upamiętnienia zwycięstwa króla Jana I nad Hiszpanami pod Aljbarrotą. Klasztor uznawany jest za 
perłę późnego gotyku, w jego skład wchodzą m.in.: trójnawowa bazylika, Kaplica Fundatora, gdzie 
pochowany został król Jan I z małżonką Filipą Lancaster; Krużganek Królewski z bogato zdobionymi 
maswerkami czy Niedokończone Kaplice. Kolejnym punktem programu będzie Fatima - wizyta w 
sanktuarium Matki Boskiej Różańcowej, w której ołtarz przedstawia scenę objawienia trójce dzieci: 
Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie. Powrót na obiadokolację i nocleg 
 

5.  Dzień - Przejazd na lotnisko powrót do Berlina (przelot w godzinach do południa) po wylądowaniu 
powrót autokarem do domu 
 

Świadczenia zawarte w cenie:           ok. 2890 zł 
 Ze względu na zmieniające się ceny biletów lotniczych, oferta ograniczona czasowo  
 

 przeloty samolotem z Berlina do Portugalii i powrót  

 bagaż podręczny o rozmiarach 45 x 36 x 20  cm 

 transfer pierwszego dnia do hotelu i ostatniego na lotnisko 

 wyżywienie: śniadania i  obiadokolacje  

 noclegi w hotelu ***   

 możliwość realizacji wycieczek na miejscu opisanych programem 
• opieka i informacja turystyczna polskiego pilota 
• ubezpieczenie  
• podatek VAT 

 

Uwaga: Podana cena nie obejmuje dojazdu na lotnisko w Berlinie. Taksy klimatycznej płatnej 
indywidualnie w hotelu ok. 1,5/2 euro za dzień, ewentualnej dopłaty do dużego bagażu. wycieczek 
fakultatywnych opisanych w programie: Lizbona – ok. 35 euro/os. Porto – Coimbra – ok. 35 euro/os., 
Fatima i okolice ok. 35 euro/os. ewentualnych biletów wstępu do zwiedzanych atrakcji (wstępy 
nieobowiązkowe) Obowiązkowej składki na ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy 20 
zł/os.  
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