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„PORTOFADO” 
PORTO-LIZBONA-CABO ROCA-BATALHA-NAZARE-OBIDOS-ALGARVE-FATIMA (6/7 DNI) 

 
1 dzień 

Zbiórka uczestników wycieczki w godzinach nocnych; transfer na lotnisko; przelot do LIZBONY; 

przejazd do FATIMY; zakwaterowanie w hotelu; (opcjonalnie dla chętnych wieczorny spacer do 

Sanktuarium -  jednym z najważniejszych miejsc kultu NMP na świecie); obiadokolacja i nocleg; 

2 dzień 

Śniadanie; przejazd do PORTO: niezwykłego miasta nad rzeką Douro , Ribeira – zabytkowa nadrzeczna 

starówka na zboczu wzgórza, Katedra; budynek Giełdy ze wspaniałą salą arabską, Kościół św. Franciszka, 

dworzec Sao Bento, wycieczka statkiem po rzece Douro, (program dodatkowy: wizyta w VILA NOVA 

DE GAIA w winiarni u jednego z producentów wina porto); przejazd na nocleg w hotelu turystycznym;  

obiadokolacja; 

3 dzień 

Śniadanie; wyjazd i przejazd do CABO DA ROCA – najbardziej na zachód wysuniętego przylądka Europy; powrót do LIZBONY i zwiedzanie: 

wizyta w średniowiecznej dzielnicy handlowej – ALFAMIE, gdzie zwiedzimy katedrę i kościół św. Antoniego; Praza dos Restauradores, plac 

Rossio, bulwary nadmorskie; majestatyczny Ponte de 25 Abril – potężny wiszący most łączący oba brzegi rzeki Tag i figrua Christo Rei – 

Chrystusa Króla; Klasztor Hieronimitów, Pomnik Odkrywców i wieża Belem; powrót na nocleg w hotelu turystycznym;  obiadokolacja; 

4 dzień 

Śniadanie; przejazd i wizyta w jednym z najwspanialszych zabytków architektury gotyckiej w Europie, w dominikańskim opactwie Santa Maria da 

Vitoria w BATALHA; przejazd do NAZARE, najstarszego miejsca pielgrzymkowego Portugalii: jest to wioska rybacka przepięknie położona nad 

oceanem, w ostatnich czasach przekształcona w kurort wypoczynkowy; możliwość wypoczynku nad oceanem (przy dobrej pogodzie) i wjazd 

kolejką do „Sitio” – starówki na skale; przejazd do OBIDOS – urokliwej wioski portugalskiej ze średniowiecznym zamkiem i murami miejskimi: 

spacer malowniczymi uliczkami; powrót na obiadokolację i nocleg; 

5 dzień 

W tym dniu 2 opcje do wyboru: 

w cenie podstawowej: śniadanie; przejazd i zwiedzanie COIMBRY - najstarsze centrum uniwersyteckie Portugalii oraz dawna stolica położona 

nad rzeką Mondego: Uniwersytet ze wspaniałą barokową biblioteką, Stara Katedra, Kościół św. Krzyża; przejazd do TOMAR ze wspaniale 

zdobionym klasztorem Templariuszy: spacer po malowniczej starówce; 

zamiennie za dopłatą: pakiety śniadaniowe; bardzo wczesny wyjazd z hotelu i przejazd (ok. 400 km) w okolice LAGOS na wybrzeżu ALGARVE, 

słynącego z pieknych plaż pomiędzy klifami ale także jedynego w Europie targu niewolników; przy sprzyjającej pogodzie rejs łódkami z panoramą 

na piękne formacje skalne i groty wyrzeźbione morskimi pływami lub wypoczynek na plaży; (łączny pobyt na Algarve ok. 3 godz.); 

przejazd powrotny na nocleg w hotelu turystycznym;  późna obiadokolacja; 

6/7 dzień 

Śniadanie; wykwaterowanie z hotelu; pobyt w FATIMIE: czas wolny, zakupy pamiątek a dla chętnych polecamy wizytę w sanktuarium w głównych 

kościołach: Bazylice i nowoczesnej, monumentalnej świątyni Św. Trójcy; Kalwaria Węgierska prowadząca do miejsc objawień Anioła i wioski 

rodzinnej trojga pastuszków ALJUSTREL, gdzie zobaczymy ich miejsca zamieszkania; ok południa wyjazd z Fatimy i transfer na lotnisko w 

Lizbonie; przelot powrotny; przyjazd na miejsce zbiórki o ustalonej godzinie;  

 

Cena brutto obejmuje: 

- przeloty samolotem do Portugalii (tam i powrót) 

- transfer autokarem lub busem na/z lotniska  

- przejazd komfortowym autokarem w Portugalii 

- 5 noclegów wg programu w hotelach klasy turystycznej ** lub *** (pokoje 2,3-os. z łazienkami) 

- posiłki wg programu 

- opieka pilota  

- ubezpieczenie KL i NNW 

- podatek VAT 

 

UWAGA!  Cena nie obejmuje opłat za miejscowych przewodników, dodatkowych wstępów i napojów 

do obiadokolacji oraz wycieczki na Algarve. W/w program imprezy jest ramowy i nastawiony na 

zwiedzanie obiektów z zewnątrz. Pilot nie oprowadza po muzeach. Program imprezy turystycznej jest przykładowy, zależy zawsze od 

aktualnych terminów i godzin lotów linii lotniczych. 

Miejsce zbiórki: ..................................................................................................................................................................... 

Godz. Zbiórki: ................................ Godz. wyjazdu:...................... Godz. powrotu (planowana): ................................. 


