
LIZBONA 

Dzień 1
Wylot z wybranego lotniska w Polsce do Lizbony. Po przy-
locie, zakwaterowanie w hotelu.Nocleg.

Dzień 2
Po śniadaniu przejazd do Belém, uroczej dzielnicy Lizbony 
położonej u ujścia rzeki Tag do Atlantyku. Zwiedzanie piękne-
go klasztoru i kościoła hieronimitów, głównej atrakcji miasta. 
Ten ogromny kompleks, wzniesiony jako wyraz dziękczy-
nienia za szczęśliwą wyprawę Vasco da Gamy do Indii, jest 
szczytowym osiągnięciem architektury manuelińskiej. Warto 
wspomnieć, że ten wielki żeglarz jest pochowany w tutejszej 
świątyni. Następnie, spacer do Wieży Belém, mijając mo-
numentalny Pomnik Odkrywców. Oba te miejsca to ważne 
symbole miasta, związane z czasami wielkich odkryć geogra-
ficznych. Wizytę w Belém, przypieczętuje kawa ze słynnym 
ciastkiem – pasteis de Belém w najsłynniejszej lizbońskiej 
cukierni oraz rejs po rzece Tag. Powrót do hotelu. Nocleg.

Dzień 3 
Po śniadaniu, zwiedzanie kolejnych ciekawych miejsc Lizbo-
ny. W programie: Alfama, najstarsza dzielnica miasta, przez 
którą przejeżdża słynny, żółty tramwaj nr 28. Wijąc się jej 
krętymi uliczkami, mija kościół św. Antoniego, romańską 
katedrę i dociera do zamku św. Jerzego, skąd rozciąga się 
piękna panorama stolicy nad rzeką Tag. Wjazd słynną windą 
Santa Justa do górnych dzielnic, gdzie mieści się kościół 
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św. Rocha oraz ruiny kościoła karmelitów, zniszczonego 
przez trzęsienie ziemi w XVIII w. Czas wolny na placu Ros-
sio z falującą mozaiką i licznymi barami, w których można 
degustować ginjinha czyli tradycyjną portugalską wiśniówkę 
lub porto. Powrót do hotelu. Nocleg.

Dzień 4
Po śniadaniu, przejazd do Sintry, dawnej letniej rezyden-
cji portugalskich monarchów. Położona niedaleko Lizbony, 
wśród egzotycznych ogrodów i zalesionych wzgórz, została 
wpisana na listę UNESCO. Zwiedzanie Palacio Nacional, 
w miejscu dawnego arabskiego pałacu i bajkowego Palácio 
da Pena, usytuowanego na szczycie wzgórza nad Sintrą. 
Po południu przejazd na Cabo da Roca, najdalej na zachód 
wysunięty skrawek Europy. Powrót do hotelu. Nocleg.

Dzień 5 
Po śniadaniu przejazd do dzielnicy Oriente, architektonicz-
nej wizytówki stolicy. W programie: wizyta w Parku Narodów, 
gdzie odbywało się EXPO’ 98, dworzec Oriente, należący 
do największych w Europie. Ponadto: okazałe centrum 
handlowe Vasco da Gamy, Plac Rossio Olivais oraz jedno 
z najciekawszych na świecie oceanariów. Warto wspomnieć 
o rozciągającym się w tej części miasta, najdłuższym w Eu-
ropie moście Vasco da Gamy, liczącym ponad 17 km i spi-
nającym Lizbonę z miejscowością po drugiej stronie rzeki 
Tag. Przejazd na lotnisko i powrót do Polski.
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