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                                                 LIZBONA I OKOLICE 

                                                    12 – 16.03.2019 R 

 

Dzień 1  

 

Przylot grupy do Lizbony. Transfer z lotniska. Zakwaterowanie w hotelu i nocleg. 

 

Dzień 2  

 

10.00 - Zwiedzanie dzielnicy Belem: Klasztor Hieronimitów + Torre Belem(wstęp: 12€), 

Pomnik Odkrywców.  

Czas wolny. Dla chętnych – opcjonalnie: przejazd pociągiem nad ocean do miasteczka - 

kurortu Cascais (bilet: 18€)  

19:00 – kolacja w okolicy hotelu 

  

Dzień 3  

 

9.00 – Wyjazd do Fatimy, jednego z najbardziej znanych sanktuariów maryjnych na świecie. 

Po drodze zwiedzanie wspaniałego opactwa Batalha (wstep: 6€) wpisanego na listę 

UNESCO i średniowiecznego miasta Królowych - Obidos. Wieczorem powrót do hotelu.  

17:30 obiado - kolacja w Fatimie. 

 

Dzień 4  

 

10:00 -  Przejazd tramwajem lub autobusem do centrum i zwiedzanie: Alfama – najstarsza  

dzielnica przypominająca wioskę arabska z największymi atrakcjami:  zamkiem Sw. Jerzego 

(wstęp: 10€), katedrą Sé i kościołem św. Stefana, Baixa – dzielnica w 1755 roku zniszczona 

prze trzęsienie ziemi z odbudowanymi  domami odpornymi na wstrząsy,  

13:00 – 16:00 Czas wolny na obiad i zakupy 

dokończenie zwiedzania: Chiado – dzielnica handlowa, Bairro Alto z winda Santa Justa i 

kościołem Św. Rocha.  

18:00 kolacja na mieście lub opcjonalnie z muzyka fado (ok 20:00) 

 

Dzień 5  

 

10:00 – wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Sintry, jednego z najbardziej urokliwych 

miasteczek w pobliżu Lizbony z przystankiem na Cabo de Roca i dzikiej plazy Guincho. 
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Zwiedzanie starego miasta oraz Pałacu Regaleira (wstep: 6€) lub Palacio Nacional (wstep: 

10€). Czas wolny na obiad i zakupy w Sintrze.  

- przejazd na lotnisko w Lizbonie 

- wylot do kraju w późnych godzinach wieczornych 

 

Cena od osoby 1950 zl +bilet lotniczy. 

 

- 4 noclegi w Lizbonie 

- wyżywienie zgodnie z programem 

- transport zgodnie z programem 

- polski pilot/przewodnik przez cały pobyt 

- audio-guide 

 

Wstępy dodatkowo płatne zgodnie z decyzją grupy.  
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