
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI: 
 

1 DZIEŃ:  
spotkanie z pilotem wycieczki na lotnisku w Balicach, odprawa bagażowo biletowa,  
Wylot do Lizbony. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg. 
 
2 DZIEŃ:  
Śniadanie, przejazd do SINTRY – dawnej letniej rezydencji portugalskich monarchów, 
położonej w uroczej okolicy, wśród egzotycznych ogrodów i zalesionych wzgórz, 
wpisanej na listę UNESCO. Zwiedzanie Pałacu Narodowego (z zewnątrz) , spacer po 
wąskich uliczkach, przejazd do  Quinta de Regaleira – pałacu milionera, zbudowanego 
w stylu neomanuelińskim, z ciekawym ogrodem ze słynną  studnią wtajemniczenia. 
Następnie pojedziemy w kierunku Przylądku Roca (Cabo da Roca) mijając plażę 
Guincho słynną z odbywających się przy niej zawodów windsurfingowych. Przylądek 
Roca jest najbardziej na zachód wysuniętym punktem kontynentalnej Europy, gdzie 
można nawet uzyskać certyfikat obecności,  Powrót do Lizbony , obiadokolacja, nocleg  
 
3 DZIEŃ:  
śniadanie, wykwaterowanie, Zwiedzanie stolicy Portugalii – LIZBONY -  dzielnica Belem 
z pięknym klasztorem Hieronimitów, Pomnik Odkrywców wzniesiony w pięćsetną 
rocznicę śmierci Henryka Żeglarza, i Wieża Belém (XVI) -  najbardziej oryginalna 
budowla Lizbony, przypominająca kształtem karawelę. Czas wolny,  by móc skosztować  
słynne „pastei de Belem. Następnie w programie zabytkowa średniowieczna dzielnica 
Alfama, położona na wzgórzu u stóp Zamku św. Jerzego – ze wzgórza piękna 
panorama Lizbony. ; główny deptak Lizbony – Rua Augusta, plac Rossio, winda św. 
Justyny, słynne zabytkowe tramwaje i chwila czasu wolnego , by skosztować pastei de 
bacalhau. 
Przejazd do OBIDOS - "miasta królowych" zaliczanego do siedmiu cudów Portugalii. 
Jest to otoczone średniowiecznymi murami obronnymi urokliwe miasteczko, z krętymi 
uliczkami i bielonymi kamienicami, sklepami z ceramiką oraz pamiątkami .Jest to 
miejsce, gdzie wydaje się, że czas się zatrzymał. Podróżny może tutaj skosztować 
słynnego likieru Ginginha w czekoladowym kieliszku , następnie zwiedzanie 
imponującego rozmiarami klasztoru Templariuszy w TOMAR, przejazd do hotelu, 
zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg 
 
4 DZIEŃ:  
śniadanie, wykwaterowanie,   Wyjazd do COIMBRY -  dawnej stolicy Portugalii, by 
zobaczyć najstarszy ośrodek uniwersytecki Portugalii  położony nad rzeką Mondego: 
wieża zegarowa Torre, arkadowe budynki Sala Grande dos Actos, Largo da Portagem,  
Przejazd do PORTO Zobaczymy: Wieżę Kleryków- najwyższą wieżę w mieście, Avenida 
Dos Aliados z ratuszem i pomnikiem króla Piotra IV, stację Sao Bento zdobioną 
obrazami wykonanymi z azulejos, Katedrę),  Czas wolny w najbardziej gwarnym 
miejscu Porto- Cais da Ribeira, wpisanym na listę UNESCO. Kolejnym punktem będzie 
wizyta w bodedze w Villa Nova de Gaia, podczas której poznamy proces produkcji 
wina porto, czas na degustację. Następnie rejs po rzece Douro, podczas którego 
będziemy podziwiać konstrukcję sześciu mostów łączących brzegi Porto i Vila Nova de 
Gaia oraz wspaniałą panoramę miasta. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, 
nocleg 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 DZIEŃ: śniadanie, wykwaterowanie, Przejazd do BATALHA – wspaniały przykład 
późnego gotyku portugalskiego, z grobowcami władców portugalskich, wpisany na 
światową listę UNESCO.  Wyjazd nad Atlantyk do NAZARE, dawnej uroczej wioski 
rybackiej i starego sanktuarium maryjnego, dziś najbardziej znanego kurortu w tej 
części wybrzeża, wizyta w  Alcobaça, gdzie znajduje się gotycki klasztor cystersów, z 
grobowcami bohaterów romantycznej legendy – króla Pedro Okrutnego i jego 
potajemnie poślubionej małżonki Ines de Castro, Przejazd do hotelu w Fatimie, 
zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg, dla chętnych możliwość uczestnictwa w 
procesji świateł o 21.00  
 
6 DZIEŃ:  Śniadanie, wykwaterowanie, w programie: FATIMA - Zwiedzanie 
Sanktuarium: Capelinha – kaplica stojąca w miejscu objawień Matki Bożej małym 
pastuszkom: Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie; Bazylika Matki Boskiej Różańcowej z 
grobami Franciszka i Hiacynty. 
  
Przejazd nad ocean na wybrzeże lizbońskie do miejscowości Vieira de Leira  - uroczego 
miasteczka idealnego na wakacyjny wypoczynek, zakwaterowanie w hotelu 
(przykładowy hotel: Hotel Cristal Vieira Praia & SPA 3* (położony przy oceanie, 
http://www.hoteiscristal.pt/)  odpoczynek na plaży, obiadokolacja, nocleg 
 
7 DZIEŃ : śniadanie, odpoczynek nad oceanem /basenem, obiadokolacja, nocleg 
 
8 DZIEŃ:  Śniadanie, wykwaterowanie, transfer na lotnisko w Lizbonie. Wylot do 
Polski. zakończenie wycieczki 

 

TERMIN  13.09-20.09.2020 

CENA DLA CZŁONKÓW FZZ KADRA I ICH RODZIN: 
2899,00 PLN  ( z bagażem podręcznym 10 kg) 
3160,00 PLN  ( z bagażem rejestrowanym 20 kg) 

Cena obejmuje: 
- przelot liniami Ryanair Kraków – Lizbona – Kraków 
- bagaż podręczny 10 kg, w droższej wersji bagaż rejestrowany 20 kg  
- opłaty lotniskowe, opłaty bagażowe 
- zakwaterowanie w hotelach *** - pokoje 2-os z łazienkami –  7 noclegów (wg 
programu) 
- wyżywienie – 7 śniadań, 7 obiadokolacji z winem i wodą 
- opieka pilota  
- program wg oferty (bez kosztów związanych z jego realizacją) 
- ubezpieczenie KL 20 000 EUR  i NNW 15 000 PLN /SIGNAL IDUNA/ 
- składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
- podatek VAT  
 

Cena nie obejmuje: obowiązkowych kosztów związanych z realizacją programu 

(kosztu lokalnego transportu, biletów wstępu, kosztu lokalnych przewodników, degustacji, 

rejsu po rzece Douro,  taksy klimatycznej, systemu słuchawkowego tour guide  razem 

około 200 EUR)  

-ubezpieczenia od następstw chorób przewlekłych/możliwość wykupienia takiego 

ubezpieczenia w biurze/- ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  (3 % wartości wycieczki)  

- dopłaty do pokoju 1-os -950 PLN 

 

UWAGI: Oferta skalkulowana dla grupy min.  44 osób, oferta ważna do wyczerpania 

miejsc. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Dokument tożsamości– dowód osobisty 

lub paszport. Doba hotelowa od 14.00 , do 10.00  

 

 

 


