
  

  

WW  YY  CC  II  EE  CC  ZZ  KK  AA  
  

PP  OO  RR  TT  UU  GG  AA  LL  II  AA  
 SAMOLOTEM Z PIĘCIOMA NOCLEGAMI W LIZBONIE 

 

 
1 dzień  < 25.09.2017 – wtorek > 

 

15:00 – zbiórka na lotnisku w Gdańsku. Odprawa biletowo-bagażowa.  

Przelot z Gdańska do Lizbony z przesiadką w Monachium (16:45 – 21:30 – czas na 

przesiadkę 1 godzina ). Transfer autokarem do centrum Lizbony.  

Ok. 23:00 zakwaterowanie w hotelu *** (pokoje 2-, 3- osobowe z pełnym węzłem 

sanitarnym). Nocleg. 

 

2 dzień  < 26.09.2017 – środa > 
 

Po śniadaniu całodzienne zwiedzanie z przewodnikiem Lizbony – stolicy Portugalii, 

malowniczo położonej na 7 wzgórzach. Wizyta na Placu Handlowym, gdzie przez 

wieki przypływały towary i wieści z całego świata. Przejście pod imponującym 

Łukiem Triumfalnym, za którym rozpoczyna się słynna ulica - Rua Augusta - 

zamknięta dla ruchu, pełna kawiarni, restauracji, sklepów i ulicznych sprzedawców 

oraz wszelkiej maści artystów. Wizyta na Placu Rossio - miejscu spotkań 

lizbończyków i turystów. Wizyta w katedrze, wybudowanej w miejscu 

mauretańskiego meczetu. Spacer niezwykle klimatyczną, najstarszą dzielnicą Lizbony 

– Alfamą, gdzie życie toczy się niczym nie zmąconym biegiem, pranie zwisa z okien, 

a wąskie uliczki układają się w gęsty labirynt. Przejście pod zamkiem Świętego 

Jerzego, przystanek na Porta de Sol - punkt widokowy, z którego rozciąga się piękna 

panorama miasta. Po południu czas do dyspozycji grupy w centrum miasta  

lub przejazd na lizbońską plażę. Wieczorem obiadokolacja w lokalnej restauracji,  

a następnie wieczór z portugalską muzyką Fado. Powrót do hotelu, nocleg. 

 

3 dzień  < 27.09.2017 – czwartek > 
 

Po śniadaniu wizyta w placówkach edukacyjnych. Po południu ciąg dalszy 

zwiedzania z przewodnikiem Lizbony. Przejazd do dzielnicy Belem. Wizyta  

w klasztorze Hieronimitów, jednej z najważniejszych i najpiękniejszych budowli  

w Portugalii. Zwiedzanie wizytówki Lizbony - słynnej Wieży Belém, dawnej 

twierdzy i więzienia. Przejście pod pomnik odkrywców upamiętniający sławnych 

portugalskich zdobywców: Henryka Żeglarza, Vasco da Gamy, Magellana.  

Obiadokolacja w restauracji. Wieczorem powrót do hotelu, nocleg. 

 

4 dzień  < 28.09.2017 – piątek > 
 

Po śniadaniu wizyta w placówkach edukacyjnych. Po południu przejazd do Sintry – 

miasta zamków i pałaców, które przez wieki było rezydencją kolejnych portugalskich 

władców. Sintra od 1995 roku znajduje się na liście światowego dziedzictwa 

UNESCO. Następnie przejazd na Cabo da Roca nad Atlantykiem - najdalej 

wysunięty na zachód punkt Europy. Obiadokolacja w restauracji. Wieczorem powrót 

do Lizbony. Nocleg. 

 

5 dzień  < 29.09.2017 – sobota > 
 

Po śniadaniu całodzienna wycieczka autokarowa po środkowej Portugalii.  Przejazd 

do Obidos - urokliwego miasteczka, otoczonego murami obronnymi, nad którymi 

góruje średniowieczny zamek. Miasto słynie z białych domów, wąskich uliczek  

i pięknie udekorowanych okien pełnych kwiatów. Następnie przejazd do opactwa 

Santa Maria da Vitoria w Batalha - arcydzieła portugalskiego gotyku. Klasztor 

wpisany jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Po południu wizyta  

w sanktuarium Matki Boskiej Różańcowej w Fatimie. Sanktuarium zostało 

wybudowane w miejscu objawień Matki Bożej trójce dzieci: Łucji, Franciszkowi  

i Hiacyncie, które miały miejsce w 1917 roku. Obiadokolacja w restauracji.  

Wieczorem powrót do Lizbony. Nocleg. 

 

6 dzień  < 30.09.2017 – niedziela > 
 

Około 04:00 rano wykwaterowanie z hotelu (śniadanie w formie suchego prowiantu), 

następnie transfer na lotnisko. Odprawa biletowo-bagażowa. Przelot z Lizbony do 

Gdańska z przesiadką w Monachium (06:05 – 16:10 – czas przesiadki 4 h 35 min.). 

Zakończenie wycieczki. 



 

 

CENA DLA GRUPY 41 OSÓB PŁACĄCYCH:   ok. 3.280 zł/os.  

 

 

 
Cena obejmuje:  

 przelot liniami Lufthansa na trasie: Gdańsk – Lizbona – Gdańsk z przesiadką w Monachium, 

 opłaty lotniskowe, i podatki, 

 transfery oraz obsługa autokarem w Portugalii, 

 5 noclegów w hotelu *** w Lizbonie (pokoje 2-, 3- osobowe z pełnym węzłem sanitarnym), 

 5 śniadań, 4 obiadokolacje – wg programu, 

 opiekę pilota wycieczki na całej trasie, 

 usługi przewodników lokalnych, 

 ubezpieczenie KL i NNW Warta, 

 podatek vat, 

 turystyczny fundusz gwarancyjny. 

 

 

Cena nie obejmuje: 

 kosztów biletów wstępu oraz ewentualnych biletów komunikacji miejskiej - ok. 30 €/os. 

 

 

 

Uwaga: 

Istnieje możliwość obsługi grupy w systemie Tour Guide. To bezprzewodowy system oprowadzania, umożliwiający wygodny 

sposób zwiedzania – koszt 40 zł/os. 

 
 
 

 
 
 
 

 
Gdańsk, Al. Hallera 14, tel./fax 058 341 66 55, tel./fax 058 344 66 55 

 


