PORTUGALIA „NA ZACHODNIM
KRAŃCU EUROPY”
Lizbona • Sintra • Cabo da Roca • Estoril • Cascais •
Obidos • Fatima • Lizbona
Światowej klasy zabytki, historyczne budynki,
restauracje z lokalnymi przysmakami, eleganckie
sklepy i dźwięki fado płynące z klimatycznych
knajpek – to jedna z najmniejszych stolic
europejskich. Lizbona zachwyca położeniem,
oczarowuje niepowtarzalną atmosferą małego
miasteczka w starym stylu. W programie także Sintra z przepięknymi rezydencjami i
tajemniczymi zamkami, słynne sanktuarium w Fatimie i piękne piaszczyste plaże kurortów
Cascais i Estoril. Atrakcyjny program fakultatywny: rejs statkiem po Tagu i koncert fado.
Trasa w Portugalii: ok. 500 km.
DZIEŃ 1 11.06.22 Zbiórka uczestników na lotnisku.
Przelot do Lizbony. Transfer do hotelu, zakwaterowanie,
nocleg.
DZIEŃ 2 12.06.22 LIZBONA
Śniadanie. Zwiedzanie LIZBONY. Przejazd zabytkowym
tramwajem na wzgórze, gdzie strategiczne miejsce
zajmuje zamek św. Jerzego. Podziwianie panoramy
miasta z murów obronnych, skąd roztacza się wspaniały
widok na miasto, Tag i port. Spacer wąskimi uliczkami
mauretańskiej Alfamy, najstarszej dzielnicy Lizbony.
Zwiedzanie: katedra – jedna z najciekawszych budowli w
mieście; kościół św. Wincentego za Murami –
najwspanialszy przykład barokowej architektury w Lizbonie; Panteon Narodowy, w którym znajdują się
grobowce wielkich portugalskich osobistości. Spacer: Bairro Alto, dzielnicą o artystycznym charakterze,
gdzie skupia się życie nocne miasta, przejście przez
słynne
place
Baixy:
Rossio,
Figueira
i
Restauradores. Przejazd windą Santa Justa – jedną
z największych atrakcji miasta. Ta oryginalna
stalowa konstrukcja łączy Baixę z Chiado i wyżej
położonymi częściami miasta. Spacer: kościół św.
Rocha; ruiny kościoła karmelitów zniszczonego
podczas trzęsienia ziemi w 1755 r. Czas na kawę w
słynnej Café A Brasileira. Wieczorem fakultatywnie
(za dodatkową opłatą na miejscu): koncert fado
połączony z kolacją. Powrót do hotelu, nocleg.
DZIEŃ 3 13.06.22 LIZBONA
Śniadanie. Wizyta w Muzeum Narodowym Azulejos,
mieszczącym się w jednym z najpiękniejszych
kompleksów klasztornych w Lizbonie, gdzie wystawiono najciekawsze egzemplarze oryginalnych kafli –
integralnej części architektury portugalskiej. Wizyta w Narodowym Muzeum Sztuki Dawnej ze wspaniałą
kolekcją malarstwa, rzeźby i przedmiotów dekoracyjnych. Przejazd do Belem, uroczej nabrzeżnej
dzielnicy pełnej pomników portugalskiego złotego wieku. Zwiedzanie: klasztor hieronimitów z
grobowcem Vasco da Gammy wpisany na listę UNESCO, arcydzieło sztuki manuelińskiej. Spacer po
Belem: Pomnik Odkryć Geograficznych, wzniesiony w 500. rocznicę śmierci Henryka Żeglarza jako hołd
wielkim portugalskim odkrywcom, Wieża Belem, jedna z najbardziej rozpoznawalnych wizytówek
miasta, która kiedyś strzegła dostępu do lizbońskiego portu, a dziś jest symbolem chwały i dumy
narodowej. Czas na tradycyjne ciastko z kremem w najsłynniejszej kawiarni w całej Lizbonie Pastéis de
Belém. Powrót do hotelu, nocleg.
Oferta z dnia 2021/10/18
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DZIEŃ 4 14.06.22 SINTRA - CABO DA ROCA
Śniadanie. Przejazd do SINTRY – dawnej letniej rezydencji
portugalskich monarchów, położonej w uroczej okolicy,
wśród egzotycznych ogrodów i zalesionych wzgórz,
wpisanej na listę UNESCO. Spacer malowniczymi
uliczkami, przejście pod Palácio Nacional – wspaniały pałac
położony w sercu Starego Miasta. Czas wolny na
indywidualne
zwiedzanie
Quinta
da
Regaleira
–
fascynu
jącej
rezyde
ncji
otoczon
ej tajemniczymi ogrodami, gdzie można odnaleźć
wiele masońskich symboli. Przejazd i zwiedzanie
bajkowego Palácio da Pena, usytuowanego na
szczycie wzgórza nad Sintrą. Przejazd na najbardziej
wysunięty na zachód punkt Europy – CABO DA
ROCA. Powrót do Lizbony. Czas wolny. Powrót do
hotelu, nocleg.

DZIEŃ 5 15.06.22 LIZBONA
Śniadanie. Przejazd na tereny Expo’98 nazywane
Parkiem Narodów. Zwiedzanie jednego z największych
oceanariów na świecie, gdzie w ogromnych akwariach
zaprezentowano ekosystemy oceanów: Arktycznego,
Indyjskiego, Atlantyckiego, Spokojnego. Czas wolny na
zakupy. Popołudniu fakultatywnie (za dodatkową opłatą
na miejscu): rejs statkiem po Tagu wzdłuż wybrzeża
Lizbony. Powrót do hotelu, nocleg.
DZIEŃ 6 16.06.22 ESTORIL - CASCAIS
Śniadanie. Przejazd do ESTORIL. Spacer po nadmorskiej
miejscowości, gdzie znajduje się wysadzana palmami
promenada, plaża Tamariz i sławne Casino. Przejazd do
CASCAIS, malowniczego kurortu z mariną, portu
rybackiego z kolorowymi łodziami w zatoce. Restauracje serwujące ryby i owoce morza przyciągają
turystów, a piękne piaszczyste plaże zachęcają do odpoczynku. Czas na plażowanie. Powrót do hotelu,
nocleg.
DZIEŃ 7 17.06.22 OBIDOS - FATIMA
Śniadanie. Przejazd do OBIDOS. Spacer po pięknym
starym
portugalskim
mieście
otoczonym
XIVwiecznymi murami obronnymi. Przejazd do FATIMY,
jednego z najważniejszych centrów pielgrzymkowych
świata chrześcijańskiego, ośrodka kultu maryjnego.
Spacer po sanktuarium Najświętszej Marii Panny: plac
Pielgrzyma, bazylika z grobowcami bł. Łucji, Hiacynty i
Franciszka, kaplica Objawień. Powrót do hotelu,
nocleg.
DZIEŃ

8

18.06.22

Śniadanie.

Wykwaterowanie.

Transfer na lotnisko. Wylot do Polski.
Uwaga! Przejazdy po Lizbonie i okolicy środkami komunikacji miejskiej.
Oferta z dnia 2021/10/18
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PORTUGALIA „NA ZACHODNIM KRAŃCU EUROPY
Przelot: Warszawa – Lizbona – Warszawa,
Dostępny termin: 11 – 18.06.2022
Cena za osobę w pokoju 2–osobowym:

PORTUGALIA „NA ZACHODNIM KRAŃCU EUROPY” 3.019 zł
DOPŁATA DO POKOJU 1-OS.: 1.300 ZL
Cena zawiera:
- przelot na trasie Warszawa – Lizbona – Warszawa,
- obowiązkowe opłaty lotniskowe,
- transfer lotnisko – hotel – lotnisko oraz przejazdy autokarem w dniu 4 i 7 – zgodnie z
programem wycieczki,
- zakwaterowanie: 7 noclegów hotelu *** w Lizbonie, pokoje dwuosobowe z łazienkami
(możliwość jednej dostawki)
- wyżywienie: 7 śniadań,
- opieka wykwalifikowanego pilota z ramienia BP Itaka,
- ubezpieczenie KL i NW – Itaka COMPLEX (obejmuje koszty leczenia powstałe wskutek
pandemii choroby zakaźnej do sumy ubezpieczenia oraz skutki zdarzeń zaistniałych pod
wpływem alkoholu),
- składkę na TFG / TFP - 30 zł/osoba,
- Warunki Rezerwacji Grupowych,
Cena nie zawiera:
- wydatków własnych, dodatkowych atrakcji,
- Obowiązkowych opłaty na miejscu: bilety wstępu, bilety komunikacji miejskiej, lokalni
przewodnicy, taksa klimatyczna: ok. 205 EUR.
- Opłaty fakultatywne: rejs po Tagu: ok. 22 EUR, koncert fado z kolacją: ok. 38 EUR;
wymagane min. 15 osób.

Zgłoszenia uczestnictwa w wyjeździe prosimy przesyłać do dnia
27.10.2021 roku na adres marta.smolak@itaka.pl
Wpłata zaliczki: 900,00 zł do dnia 10.11.2021 roku na konto
NOWA ITAKA:
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
numer rachunku: 98 1030 1508 0000 0005 0255 5111
Na przelewie prosimy o dopisanie numeru rezerwacji grupowej: 3503417
Warunkiem uczestnictwa jest terminowa wpłata zaliczki.
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