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DZIEŃ 1: Zbiórka na wybranym lotnisku, odprawa i przelot 
do Porto. Transfer do hotelu, zakwaterowanie 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 Porto. 
W programie m.in.:
• Stare miasto położone na wzgórzu Penaventosa, wpisane 

na listę UNESCO: położony nad brzegiem Duero Praca da 
Ribeira i labirynt wąskich uliczek otaczających plac; mury 

miejskie i Katedra Se, zwana katedrą-fortecą, z bliźnia-
czymi wieżami z szarego granitu; Kościół św. Franciszka 
o wnętrzu pełnym złoceń oraz Palacio da Bolsa, dawna
giełda papierów wartościowych

• Dworzec Estacao de Sao Bento ozdobiony ponad 20 tysią-
cami przepięknych błękitnych azulejos

• Dzielnica Baixa: Praca da Liberdade oraz Avenida dos
Aliados – najbardziej reprezentacyjna aleja Porto, wzdłuż 
której wznoszą się przepiękne granitowe kamienice, 
Ratusz oraz Igreja de Santo Ildefonso z fasadą wyłożoną 

 ★ Stare Miasto
 ★ Kościół św. Franciszka
 ★ Rejs po Duero
 ★ Vila Nova de Gaia
 ★ Foz de Douro
 ★ Wycieczka do Coimbry 

błękitnymi azulejos; Mercado do Bolhao – bajecznie kolo-
rowy XIX-wieczny targ kwiatowo-warzywny oraz słynna 
Cafe Majestic z wystrojem z czasów belle epoque

• Przejażdżka Funicular dos Guindais oraz spacer przez 
dwupoziomowy most Ponte de Dom Luis I z kutego żelaza

• Magiczna Księgarnia Lello e Irmao z neogotyckimi krętymi 
schodami, szklanymi sufitami i wielopiętrowym wnętrzem
wypełnionym starymi woluminami i nowymi publikacjami

• Rejs sześciu mostów po rzece Duero, podczas którego 
można podziwiać starówkę Porto z perspektywy rzeki

• Vila Nova de Gaia – winiarska dzielnica Porto: promenada 
Cais de Gaia, z której roztacza się wspaniały widok na 
rzekę, przy której cumują barcos rabelos oraz na starówkę
Porto; wizyta w jednej z piwnic winnych i degustacja 
słynnego porto

• W czasie zwiedzania będzie też możliwość spróbowania 
specjałów lokalnej kuchni, np. wyboru lokalnych serów, 
dań ze słynnego portugalskiego bacalhau czy francesinha 
– tostów zapiekanych z żółtym serem, stekiem i szynką, 
polanych pikantnym sosem. 

W czasie zwiedzania – przerwa na posiłek (średnia cena 
obiadokolacji w restauracji w Porto to ok. 15 €). 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 do Coimbry, położonej malow-
niczo nad rzeką Mondego, zwaną rzeką poetów. Coimbra 
jest siedzibą najstarszego i najważniejszego uniwersytetu 
w Portugalii oraz dawną stolicą kraju. Zwiedzanie Górnego 
i Dolnego Miasta: spacer Quebra-Costas, stromymi scho-
dami, które wiodą na wzgórze uniwersyteckie; wpisany na 
listę UNESCO Uniwersytet i jego symbol Torre de Cabra, 
będąca wizytówką miasta (dla chętnych wejście na Wieżę 
– ok. 2 €). Zwiedzanie Uniwersytetu z piękną barokową 
biblioteką. Spacer labiryntem uliczek starego miasta i wizyta 
w pochodzącej z XII wieku Starej Katedrze – najstarszej 
i chyba najpiękniejszej portugalskiej katedrze. 
Cena: ok. 30-35 € + ok. 10-15 € na wstępy. 

DZIEŃ 5: Po śniadaniu wykwaterowanie i złożenie bagażu.
Wycieczka zabytkowym tramwajem do Foz do Duoro – 
dawnej wioski rybackiej, a dziś jednej z najbardziej luksuso-
wych dzielnic miasta. Czas na wypoczynek, a dla chętnych 
spacer promenadą do latarni morskiej. Po południu powrót 
do hotelu i odebranie bagażu. Transfer na lotnisko, odprawa 
i przelot do kraju.
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PORTO TERMINY I CENY 

Wylot z MODLINA 

termin dni typ oferty cena od osoby 

2018-04-17 - 2018-04-21 5 KL - katalog 2399 zł 

2018-05-22 - 2018-05-26 5 FM - first minute 2299 zł 

2018-06-19 - 2018-06-23 5 FM - first minute 2299 zł 

2018-09-18 - 2018-09-22 5 FM - first minute 2299 zł 

2018-10-16 - 2018-10-20 5 FM - first minute 2299 zł 

Cenę FM first minute prosimy sprawdzić przed rezerwacją, czy jest nadal aktualna. 
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10-015 Olsztyn,    ul. Knosały 7/4,     Tel.:  89 539 01 01 
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