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PORTUGALIA - HISZPANIA

SINTRA · CABO DA ROCA · LIZBONA · ALMADA · FATIMA · ALJUSTREL · BATALHA · ALCOBAÇA · NAZARE ·
COIMBRA · BRAGA · WYPOCZYNEK NAD OCEANEM ATLANTYCKIM · SANTIAGO DE COMPOSTELA · PORTO
DZIEŃ 1
Zbiórka uczestników, transfer na lotnisko w Berlinie. Przelot do LIZBONY. Przejazd do SINTRY – zwiedzimy miasto i pałac
narodowy - dawną rezydencję królewską. Następnie udamy się na CABO DA ROCA – najdalej na zachód wysunięty punkt
kontynentu europejskiego – położony na urwisku skalnym o wysokości ok. 140 m. Czas wolny na relaks w CASCAIS –
pięknym kurorcie nad Atlantykiem.  Przejazd na obiadokolację i nocleg do Hotelu Campanile w SETUBAL.
www.campanile-setubal.com.pt

DZIEŃ 2
Śniadanie, po którym w miejscowości ALMADA zwiedzanie sanktuarium Chrystusa Króla. Z podstawy postumentu roztacza
się wspaniała panorama Lizbony. Zwiedzanie LIZBONY – Wieża Belem – miejsca startu wielu odkrywczych podróży.
Następnie  Klasztor oraz kościół Hieronimitów. Czas wolny – możliwość skosztowania słynnych Pasteis de Belem –
babeczek wypełnionych nadzieniem budyniowym. Specjały te obsypywane cukrem pudrem lub cynamonem i kosztowane
w towarzystwie esspresso zwanym tu bica to dobry powód aby wrócić po raz wtóry do Lizbony. Z kolei spacer bulwarami
wzdłuż rzeki Tag do repliki samolotu Fairey IIID, dalej do mozaiki Róża Wiatrów oraz do Pomnika Odkrywców. Z kolei
udamy się do dzielnicy Alfama - nawiedzimy katedrę oraz kościół pw. św. Antoniego. Po południu przejazd na tereny
światowej wystawy EXPO gdzie m.in. zwiedzimy oceanarium oraz przejedziemy się wzdłuż rzeki Tag kolejką gondolową z
panoramą na imponujący most Vasco da Gama. Przejazd na obiadokolację i nocleg w hotelu 3* w FATIMIE.

DZIEŃ 3
Śniadanie. Nawiedzenie sanktuarium maryjnego wybudowanego w miejscu objawień Matki Bożej. Zobaczymy Bazylikę
Matki Boskiej Różańcowej, kaplicę Objawień, kościół Trójcy Przenajświętszej, wystawę „Światło i Pokój”, gdzie gromadzone
są dary i wota dla Matki Bożej Fatimskiej, pomniki papieży Jana Pawła II i Pawła VI, betonowy fragment muru berlińskiego
– pamiątka Bożej interwencji w upadku komunizmu, zapowiedzianego w Fatimie. Następnie przejście do wioski ALJUSTREL
Drogą Pastuszków – zwiedzanie miejsc związanych z życiem Hiacynty, Franciszka i Łucji. Powrót do sanktuarium. Czas
wolny. Obiadokolacja, po której dla chętnych udział w wieczornej procesji światła. Nocleg.
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DZIEŃ 4
Śniadanie. Wyjazd i zwiedzanie klasztoru Matki Bożej Zwycięskiej w BATALHA – arcydzieło stylu gotyckiego. Podziwiać
będziemy kaplicę fundatorów, krużganki królewskie, kapitularz, niedokończone kaplice, Grób Nieznanego Żołnierza i
refektarz. Przejazd do ALCOBACA. Nawiedzimy klasztor Santa Maria de Alcobaca. Zobaczymy największą średniowieczną
budowlę sakralną na terenie Portugalii, niezwykłe grobowce, salę królów z posągami królów portugalskich, a także
ogromne pomieszczenia klasztorne. Przejazd do NAZARE – wizyta w pięknym kurorcie położonym na wybrzeżu Atlantyku,
krótkie zwiedzanie oraz czas wolny. Powrót na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 5
Śniadanie. Przejazd do COIMBRY, dawnej stolicy Portugalii położonej nad rzeką Mondego, na styku gór Serra da Estrela. Tu
przez 48 lat w Karmelu przebywała Siostra Łucja. Coimbra słynna jest przede wszystkim z najstarszego w Portugalii, bo
założonego w 1290 r. uniwersytetu wraz z biblioteką uniwersytecką. Następnie udamy się do BRAGI. Spacer po mieście,
zobaczymy m.in. katedrę, dawny pałac biskupi. Kolejno udamy się do sanktuarium Chrystusowego Bom Jesus, wspaniałego
kompleksu architektonicznego z pocz. XVIII w., w skład którego wchodzą także monumentalne schody symbolizujące
Świętą Drogę człowieka, Schody Pięciu Zmysłów i Schody Trzech Cnót. Przejazd na obiadokolację i nocleg na Wybrzeże
Atlantyckie do Axis Ofir Beach Resort Hotel 4*.
http://www.axishoteis.com/pt/Axis-Hoteis/Hoteis/Axis-Ofir/O-Hotel.aspx

DZIEŃ 6
Śniadanie. Czas wolny na wypoczynek na plaży i korzystanie z lokalnych atrakcji. Dla chętnych przejście odcinka słynnego
SZLAKU EL CAMINO: SAO PEDRO DE RATES – BARCELOS o długości ok. 16 km. Zwiedzanie BARCELOS, gdzie według
legendy zdarzył się „Cud koguta”, w wyniku którego kogucik stał się symbolem narodowym Portugalii. Powrót na
obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 7
Śniadanie. Przejazd do SANTIAGO DE COMPOSTELA. Udamy się do Sanktuarium św. Jakuba Apostoła. Msza Pielgrzyma w
Katedrze oraz zwiedzanie romańskiej katedry, w której na szczególną uwagę zasługuje wejście główne, z widniejącą na nim
ok. setką figur. Na barokowej fasadzie katedry, usytuowany jest posąg św. Jakuba, a w krypcie pod ołtarzem głównym,
zlokalizowany jest grób Apostoła. Spacer malowniczymi, kamiennymi uliczkami starego miasta, czas wolny.
Powrót na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 8
Śniadanie. Przejazd do PORTO – dużego centrum przemysłowo-handlowego, położonego bardzo malowniczo na wzgórzu,
nad rzeką Douro. Zwiedzimy m.in. muzeum w dawnym kościele św. Franciszka oraz katedrę. Spacer po starej dzielnicy
Ribeira. Przejazd na lotnisko w LIZBONIE, przelot powrotny. Transfer do miejsca zbiórki, zakończenie wycieczki.

TERMIN:  27.04-04.05.2018
CENA:       3560 zł

ZAPEWNIAMY:
• komfortowy przejazd na całej trasie, transfer z miejsca zbiórki na lotnisko i z powrotem,
• przelot w obie strony wraz z opłatami lotniskowymi,
• 7 noclegów w hotelach **/***/**** pokoje 2-os. z łazienkami,
• 7 śniadań, 7 obiadokolacji,
• opiekę i informację turystyczną pilota,
• ubezpieczenie KL+ Assistance wraz z KL chorób przewlekłych do 20 000 € i NNW do 2 000 €, do 10 000 zł w RP,
• nagłośnienie grupy,
• opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny,

UWAGI:
• program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom
• dokument dowód osobisty lub paszport
• na bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników lokalnych oraz inne wydatki związane z realizacją programu,
   należy przeznaczyć kwotę ok 100 €.


