
PORTUGALIA

Dzień 1
Przelot z wybranego lotniska w Polsce do Porto. 

Dzień 2 — Porto 
Zwiedzanie Porto. W programie: kościół św. Franciszka, rejs 
po rzece Douro i wizyta w jednej z wielu piwnic wina porto, 
z którego słynie Portugalia. Ponadto dworzec São Bento, 
ozdobiony pięknymi azulejos czyli mozaikami z ceramicz-
nych płytek, przedstawiającymi ważne wydarzenia z dziejów 
kraju. Po południu spacer po uroczej dzielnicy Ribeira, pełnej 
kolorowych kamieniczek, wąskich uliczek przy których miesz-
czą się klimatyczne bary i restauracje, serwujące tradycyjne 
portugalskie dania i wina. 

Dzień 3 — Coimbra 
Przejazd do Coimbry, dawnej stolicy Portugalii. W programie 
zwiedzania: najstarszy w kraju uniwersytet i jeden z pierw-
szych w Europie, założony w 1290 r., ze wspaniałą barokową 
biblioteką, Stara Katedra – najwspanialsza romańska bu-
dowla w Portugalii i kościół św. Krzyża, miejsce pochówku 
pierwszych królów portugalskich. 

Dzień 4 — Tomar / Batalha / Nazaré 
Zwiedzanie klasztoru templariuszy w Tomar, z niesamowi-
tym romańskim kościołem o szesnastokątnej podstawie 
i najpiękniejszym manuelińskim oknem w całej Portugalii. 
Wizyta w Batalhi, znanej ze wspaniałego klasztoru i kościoła 
Matki Boskiej Zwycięskiej, arcydzieła portugalskiego gotyku, 
wpisanego na listę UNESCO. Po południu czas na odpoczy-
nek w Nazaré, kurorcie nad Oceanem Atlantyckim, dawnej 
wiosce rybackiej, gdzie do dziś żywe są lokalne tradycje. 

Dzień 5 — Lizbona 
Przejazd do Lizbony. Zwiedzanie Belém, uroczej nadbrzeż-
nej dzielnicy, pełnej symboli portugalskiego złotego wieku. 
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W programie wizyta w klasztorze hieronimitów z grobowcem 
Vasco da Gamy, uznanym za arcydzieło sztuki manuelińskiej 
i wpisanym na listę UNESCO. Spacer po Belém od Pomnika 
Odkrywców, wzniesionego w 500 rocznicę śmierci Henryka 
Żeglarza jako hołd wielkim, portugalskim odkrywcom, do 
Wieży Belém, jednej z najbardziej rozpoznawalnych wizy-
tówek miasta. Czas wolny na tradycyjne ciastko z kremem 

– pasteis de Belem, w najsłynniejszej, lizbońskiej cukierni. 
Wieczorem spacer po Alfamie, najstarszej dzielnicy Lizbo-
ny, gdzie można posłuchać melancholijnych, portugalskich 
pieśni fado. 

Dzień 6 — Sintra / Cabo da Roca 
Przejazd do Sintry, dawnej letniej rezydencji portugalskich 
monarchów, położonej w Sierra da Sintra, parku narodo-
wym, wśród egzotycznych ogrodów i zalesionych wzgórz, 
wpisanej na listę UNESCO. Zwiedzanie bajkowego Palácio 
da Pena, usytuowanego na szczycie wzgórza nad Sintrą. Po 
południu krótki pobyt na Cabo da Roca, najdalej na zachód 
wysuniętym punkcie Europy. 

Dzień 7 — Cascais / Estoril / Lizbona 
Pobyt w Cascais i Estoril, dwóch najbardziej znanych portu-
galskich kurortach nad Atlantykiem. Po południu ciąg dalszy 
zwiedzania Lizbony. W programie: katedra Sé, kościół św. 
Antoniego, zamek św. Jerzego oraz przejazd słynnym żółtym, 
lizbońskim tramwajem nr 28. Wjazd neogotycką, stylizowaną 
windą Elevador de Santa Justa, która łączy niżej położone 
dzielnice Lizbony z ruinami kościoła karmelitów. Czas wolny 
na Rua Augusta, tętniącej życiem handlowej ulicy miasta. 
Przejazd mostem 25 Kwietnia, na drugą stronę Tagu pod 
pomnik Chrystusa Króla. 

Dzień 8 
Przelot do Polski
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