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ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ

XRPOR

Λισαβόνα-Σίντρα-Κασκάις-Εστορίλ-Ομπίδος-Ναζαρέ-Φατιμά-Κόιμπρα-ΠόρτοΓκιμαράες-Μπράγκα

8 Μέρες
Με πτήσεις της Lufthansa
Αναχωρήσεις: 11/7, 18/7, 25/7, 1/8, 8/8, 15/8
Λάρνακα – Φρανκφούρτη
LH 1295
03:40 – 06:45
Φρανκφούρτη - Λισαβόνα
LH 1166
09:10 – 11:10
Λισαβόνα - Φρανκφούρτη
LH 1169
16:10 - 20:10
Φρανκφούρτη - Λάρνακα
LH 1294
22:05 - 02:40+1
1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ – ΛΙΣΑΒΟΝΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο της Λάρνακας και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Πορτογαλίας με
ενδιάμεσο σταθμό. Άφιξη, παραλαβή και αμέσως μετά θα αρχίσει η πρώτη μας γνωριμία με τη Λισαβόνα. Η
πρώτη μας στάση θα είναι στην κορυφή του Πάρκου του Εδουάρδου του 7ου που προσφέρει καταπληκτική
θέα του κέντρου της πόλης. Η βόλτα με το λεωφορείο θα συνεχίσει στις μποέμ περιοχές της Λισαβόνας
όπως τη περιοχή Μπάιρο Άλτο με την πληθώρα θεάτρων, εντυπωσιακών αρχοντικών του 19ου αιώνα και
μικρά μαγαζάκια με αντίκες. Μεταφορά στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: ΛΙΣΑΒΟΝΑ
Στη σημερινή μας ξενάγηση θα γνωρίσουμε καλύτερα την πρωτεύουσα της Πορτογαλίας που είναι χτισμένη
στις όχθες του ποταμού Τάγου και οφείλει το όνομα της στον Οδυσσέα. Θα διασχίσουμε την κεντρική
λεωφόρο της Ελευθερίας και την πολυσύχναστη πλατεία Ρόσιο και θα φτάσουμε στην καρδιά της πόλης. Θα
ανηφορίσουμε μετά το λόφο για να δούμε από ψηλά την πόλη, τον ποταμό Τάγο και τα σπίτια της παλιάς
συνοικίας Αλφάμα με τα στενά σοκάκια και τα πέτρινα σκαλοπάτια. Στη συνέχεια, προχωρώντας κατά μήκος
του ποταμού, θα φτάσουμε στην περιοχή Μπελέμ όπου θα δούμε τον ομώνυμο πύργο που ήταν η αφετηρία
των θαλασσοπόρων του 15ου και 16ου αιώνα και το μνημείο των Ανακαλύψεων. Θα επισκεφθούμε το
Μουσείο με τις Βασιλικές άμαξες και το γοτθικού ρυθμού μοναστήρι των Ιερωνυμιτών. Γεύμα σε τοπικό
εστιατόριο. Το απόγευμα θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά το μεγαλύτερο ενυδρείο της Ευρώπης
και το δεύτερο στο κόσμο, το Oceanarium. Χρόνος ελεύθερος για να απολαύσετε τα πολλά και σπάνια είδη
ψαριών καθώς επίσης και για ψώνια στο εμπορικό κέντρο Vasco da Gama. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: ΛΙΣΑΒΟΝΑ-ΣΙΝΤΡΑ-ΚΑΣΚΑΙΣ-ΕΣΤΟΡΙΛ-CABO DA ROCA-ΛΙΣΑΒΟΝΑ
Το πρωί αναχωρούμε για τη φημισμένη πόλη Σίντρα, την οποία ο Λόρδος Βύρωνας ονόμασε «η Μικρή
Εδέμ». Θα δούμε το εντυπωσιακό Βασιλικό παλάτι του 14ου αιώνα με τις ζωγραφισμένες οροφές και τα
όμορφα πλακάκια. Στο δρόμο της επιστροφής κατά μήκος των ακτών του Ατλαντικού Ωκεανού, θα
περάσουμε πολύ κοντά από το δυτικότερο ακρωτήρι της ηπειρωτικής Ευρώπης καθώς επίσης και από το
κοσμοπολίτικο Εστορίλ και το περιζήτητο κέντρο διακοπών Κασκαίς. Επιστροφή στη Λισαβόνα. Το βράδυ
σας προτείνουμε δείπνο σε τοπικό εστιατόριο με παραδοσιακή μουσική «fado». Διανυκτέρευση.
4η μέρα: ΛΙΣΑΒΟΝΑ-ΟΜΠΙΔΟΣ-ΝΑΖΑΡΕ-ΦΑΤΙΜΑ-ΜΠΑΤΑΛΙΑ-ΚΟΪΜΠΡΑ
Στο σημερινό μας ταξίδι θα προχωρήσουμε βόρεια με τελικό προορισμό την Κόϊμπρα. Πρώτος μας σταθμός
θα είναι η πόλη Ομπίδος με τα μεσαιωνικά τείχη, τα κάτασπρα σπίτια με τα μπαλκόνια και τις όμορφες
εκκλησίες. Επόμενος μας σταθμός θα είναι το Αβαείο της Μπατάλια, ένας αρχιτεκτονικός θησαυρός που
περιγράφεται σαν ένα «πέτρινο ποίημα». Θα συνεχίσουμε για τη Φατιμά, τόπο λατρείας χιλιάδων

προσκυνητών όπου θα δούμε το χώρο όπου η θαυματουργή Παναγία πρωτοεμφανίστηκε σε τρία παιδιά
βοσκών στις αρχές του περασμένου αιώνα και συγκεκριμένα στις 13 Μαίου του 1917. Χρόνος για
προσκύνημα. Ακολούθως θα επισκεφθούμε τη Ναζαρέ, το πιο γνωστό και γραφικό ψαροχώρι της
Πορτογαλίας για γεύμα. Άφιξη στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΚΟΪΜΠΡΑ-ΠΟΡΤΟ
Η Κόϊμπρα, μια από τις παλαιότερες πανεπιστημιουπόλεις της Ευρώπης είναι πλούσια σε έργα τέχνης,
μνημεία και ιστορικά κτίρια. Το πανεπιστήμιο της πόλης θα αποτελέσει το κεντρικό σημείο της ξενάγησης
μας. Συνεχίζουμε για το πανέμορφο Πόρτο όπου θα έχουμε μια μικρή στάση για καφέ και αμέσως μετά
αρχίζει η γνωριμία μας με τη συμπρωτεύουσα. Στους πολυσύχναστους δρόμους της πόλης επικρατεί μια
ιδιαίτερη ατμόσφαιρα όπου γραφικά μικρά μαγαζάκια συνυπάρχουν αρμονικά δίπλα από μοντέρνα
καταστήματα. Χτισμένη στη δεξιά όχθη του ποταμού Ντούρο, έχει να επιδείξει 3 φημισμένες γέφυρες,
ολόδροσα πάρκα και κτίρια διαφορετικών στυλ, όπως το Χρηματιστήριο του 19ου αιώνα και τη μπαρόκ
εκκλησία του 18ου αιώνα με το περίφημο καμπαναριό. Μεταφορά στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: ΠΟΡΤΟ-ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ-ΜΠΡΑΓΚΑ-ΠΟΡΤΟ
Η σημερινή μας εκδρομή θα μας οδηγήσει στην πιο όμορφη επαρχία της Πορτογαλίας, τη Μινίου. Θα
επισκεφθούμε τη πόλη Γκιμάραες, γενέτειρα του πρώτου Πορτογάλου βασιλιά όπου ο περίπατος μας στους
στενούς μεσαιωνικούς δρόμους και στο καλοδιατηρημένο ιστορικό κέντρο θα σας εντυπωσιάσουν. Θα
συνεχίσουμε για τη πόλη Μπράγκα, πρωτεύουσα του Πορτογαλικού μπαρόκ και μια πόλη με μακρά ιστορία
ως θρησκευτικό και εμπορικό κέντρο. Επίσκεψη στη εκκλησία του καλού Ιησού πάνω στον ομώνυμο λόφο
και μετάβαση (προαιρετικά) με το τελεφερίκ που χρονολογείται από το 1882. Ο καθεδρικός ναός της πόλης
από τον 12ον αιώνα, ίσως και να είναι ο ομορφότερος της χώρας. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο και
επιστροφή στο Πόρτο. Διανυκτέρευση.
7η-8η μέρα: ΠΟΡΤΟ-ΛΙΣΑΒΟΝΑ-ΛΑΡΝΑΚΑ
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο της Λισαβόνας για να πάρουμε τη πτήση της
επιστροφής. Άφιξη στη Λάρνακα τα χαράματα της 8ης μέρας εντυπωσιασμένοι από τις ομορφιές του
παραδείσου της Ιβηρικής χερσονήσου που ονομάζεται Πορτογαλία.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
♦ Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – Λισαβόνα – Λάρνακα με ενδιάμεσο σταθμό.
♦ Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
♦ Μια αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.
♦ 6 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4 αστέρων με μπουφέ πρόγευμα καθημερινά.
♦ Τρία γεύματα σύμφωνα με το πρόγραμμα.
♦ Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα.
♦ Τοπικός έμπειρος Ελληνόφωνος συνοδός/ξεναγός.
♦ Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων.
♦ Φ.Π.Α.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων.
• Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
• Ποτά στα φαγητά
• Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική.
• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
♦ Στην αναχώρηση 1/8 η πτήση Λάρνακα-Λισαβόνα πραγματοποιείται μέσω Μονάχου με αναχώρηση από
Λάρνακα στις 16:05 και άφιξη στη Λισαβόνα στις 21:30. Η επιστροφή από Λισαβόνα παραμένει ως έχει
μέσω Φρανκφούρτης.
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΠΛΟ

ΜΟΝΟ

ΠΑΙΔΙ

11/7, 18/7, 25/7, 1/8

€1.075

€1.315

€759

8/8, 15/8

€1.115

€1.355

€799

