
PORTUGALIA

W PROGRAMIE:

Terminy i ceny na www.matimpex.pl 15

DZIEŃ 1: Zbiórka na wybranym lotnisku, odprawa
i przelot do Lizbony. Transfer do hotelu, zakwatero-
wanie i nocleg.
Uwaga!  Jeśli pozwolą na to godziny przelotów,
w pierwszym i ostatnim dniu będzie realizowany 
program zwiedzania.

DZIEŃ 2-3: Po śniadaniu zapraszamy na zwiedzanie Lizbony. 
W programie m.in.:
• Spacer po dzielnicy Belem – Klasztor Hieronimitów zbudo-

wany w podzięce za szczęśliwą wyprawę Vasco da Gamy 
do Indii, Wieża Belem – dawna strażnica lizbońskiego

portu, a dziś jeden z symboli miasta; piękna mozaika 
z mapą świata; Pomnik Odkrywców, o charakterystycznym 
kształcie przypominającym żaglowiec oraz Pasteleria de 
Belem, gdzie spróbować można pasteis de belem – słynnych 
lizbońskich ciasteczek z kremem 

• Urokliwa dzielnica Bairro Alto – spacer wąskimi ulicz-
kami i przejażdżka słynnym żółtym tramwajem nr 28, 
przerwa na kawę w stylowej kawiarni Brasileira, gdzie
można spróbować piekielnie mocnej kawy bica

• Klasycystyczna dzielnica Baixa, uważana za wizytówkę 
Lizbony, tradycyjne miejsce spotkań mieszkańców miasta 
– Praca Rossio, Praca Comercio z Łukiem Triumfalnym

 ★ Dzielnica Belem
 ★ Alfama
 ★ Baixa i Bairro Alto
 ★ Cabo da Roca
 ★ Sintra i Fatima
 ★ Wieczór fado

i pomnikiem króla Józefa I, Winda Santa Justa, spacer 
przez wyłożone mozaikami ulice

• Alfama – najstarsza dzielnica Lizbony, z urokliwymi
wąskimi uliczkami i domami zdobionymi azulejos, Katedra 
Se, skrywająca skarby o ogromnym znaczeniu sakralnym, 
punkt widokowy u stóp Zamku Jerzego oraz punkt wido-
kowy Santa Luzia 

• Dzielnica Expo 98 z największym w Europie Oceanarium
• Mercado da Ribeira – kolorowy targ znajdujący się 

w XIX-wiecznej hali
• Dla chętnych – kolacja z koncertem muzyki fado w jednej

z lizbońskich restauracji (ok. 40 €)
• W czasie zwiedzania będzie też możliwość spróbowania 

specjałów lokalnej kuchni, np. dań ze słynnego portugal-
skiego bacalhau – solonego i suszonego dorsza, pieczonych 
sardynek czy vinho verde – młodego zielonego wina. 

W czasie zwiedzania – przerwa na posiłek (średnia cena 
obiadokolacji w restauracji w Lizbonie to ok. 15-20 €). 
Wieczorami powrót do hotelu i nocleg.

DZIEŃ 4: Po śniadaniu czas wolny lub udział w wycieczce 
fakultatywnej. Po południu powrót do hotelu i nocleg.
Zapraszamy na wycieczkę po okolicach Lizbony, które są 
nie mniej ciekawe niż sama stolica! W programie Fatima
– największe portugalskie sanktuarium. Zwiedzanie Cape-
linhi, stojącej w miejscu objawień oraz Bazyliki Matki Boskiej 
Różańcowej. Spacer po miasteczku. Następnie przejazd do 
Batalhi, słynącej z Klasztoru Matki Boskiej Zwycięskiej, 
wpisanego na listę UNESCO i będącego arcydziełem portu-
galskiego gotyku. Zwiedzanie Bazyliki z Kaplicą Fundatora, 
Niedokończonych Kaplic oraz klasztornych krużganków. 
Przejazd do malowniczej wioski rybackiej Nazare, położonej
w zatoce otoczonej stromymi skałami. Wjazd na punkt wido-
kowy, z którego roztacza się fantastyczny widok na ocean, 
a następnie czas wolny w dolnej części miasta, gdzie znajdują 
się liczne restauracje serwujące owoce morza. Na koniec 
przejazd do Obidos, zwanego miastem ślubów lub białym
miastem – spacer po labiryncie uliczek starego miasta i wzdłuż 
murów miejskich oraz czas na spróbowanie ginji – tradycyjnej 
wiśniówki serwowanej w kieliszkach z czekolady.
Cena: 60 € + ok. 10-15 € na wstępy.

DZIEŃ 5: Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd na
Cabo da Roca – najdalej na zachód wysunięty punkt lądu 
stałego Europy. Przejazd do Sintry – spacer po miasteczku 
i zwiedzanie pałacu Quinta da Regaleira wraz z pięknymi 
ogrodami i Studnią Wtajemniczenia. Po południu transfer 
na lotnisko, odprawa i przelot do kraju.

CENA OD 2499 zł

City break LIZBONA DNI
5 

PORTY WYLOTU  GDN • KTW • SXF • WMI • WRO 



LIZBONA  TERMINY I CENY 

Wylot z MODLINA 

termin dni typ oferty cena od osoby 

2018-04-19 - 2018-04-23 5 KL - katalog 2599 zł 

2018-05-24 - 2018-05-28 5 FM - first minute 2699 zł 

2018-05-31 - 2018-06-04 5 KL - katalog 2599 zł 

2018-07-05 - 2018-07-09 5 FM - first minute 2499 zł 

2018-09-20 - 2018-09-24 5 FM - first minute 2499 zł 

2018-10-18 - 2018-10-22 5 FM - first minute 2499 zł 

Wylot z GDAŃSKA 

termin dni typ oferty cena od osoby 

2018-04-17 - 2018-04-21 5 KL - katalog 2599 zł 

2018-05-22 - 2018-05-26 5 FM - first minute 2699 zł 

2018-07-03 - 2018-07-07 5 FM - first minute 2499 zł 

2018-09-18 - 2018-09-22 5 FM - first minute 2499 zł 

2018-10-16 - 2018-10-20 5 FM - first minute 2499 zł 

Cenę FM first minute prosimy sprawdzić przed rezerwacją, czy jest nadal aktualna. 

Rezerwacje: B.P. TRAVELAND 
10-015 Olsztyn,    ul. Knosały 7/4,     Tel.:  89 539 01 01 

tra ve lan d @tra ve la n d. co m .p l  

www.traveland.com.pl 
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