
 
PORTUGALIA  i  SANTIAGO de COMPOSTELA 

 (RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI) 
 
1 DZIEŃ godz. 13:15 spotkanie grupy w TERMINALU A Międzynarodowego Lotniska w WARSZAWIE 

– hala odlotów przy strefie odpraw D, w godz. 15:15-18:30 przelot do LIZBONY – transfer 

do hotelu; kolacja i nocleg   
2 DZIEŃ śniadanie, spotkanie z przewodnikiem – zwiedzanie LIZBONY, w programie m.in.: Palacio dos 

Marqueses de Fronteira – jedna z najpiękniejszych rezydencji w Lizbonie, Baixa (Dolne Miasto) 

– zdobiony arkadami Praca do Comercio z konnym posągiem króla Józefa I, Praca do Dom 

Pedro IV (Rossio) z Teatrem Narodowym Marii II, Praca da Figueira, Praca dos Restauradores, 

wjazd windą Santa Justa do Chiado i Bairro Alto (Górne Miasto) – Convento Museu do Carmo, 

kościół Sao Roque z kaplicą Sao Joao Baptista; kolacja i nocleg w hotelu  
3 DZIEŃ śniadanie, przejazd do BELEM – w programie zwiedzania: klasztor Hieronimitów – wspaniały 

przykład stylu manuelińskiego i Muzeum Powozów, obejrzenie Wieży Betlejemskiej i Pomnika 

Odkryć, powrót do centrum LIZBONY – w programie m.in.: Muzeum Gulbenkiana, Campo 

das Cebolas z Casas dos Bicos (dom z dziobami), katedra Sé upamiętniająca wyzwolenie miasta 

spod władzy Maurów, Alfama (najstarsza dzielnica Lizbony) – kościół św. Antoniego, kościół Santa 

Engracia (Panteon Narodowy), zamek św. Jerzego, Miradouro de Sta. Luiza, kościół Sao Vicente 

de Fora, Museu Nacional do Azulejo z kościołem Madre de Deus; kolacja i nocleg w hotelu  
Dla chętnych wieczór w restauracji przy lirycznym FADO (koszt ok. 50 euro)  

4 DZIEŃ śniadanie, wyjazd do MAFRY – zwiedzanie kompleksu klasztorno-pałacowego o 5200 drzwiach, 

2500 oknach i 100 dzwonach, wzorowanego na hiszpańskim Eskorialu, przejazd na CABO 

da ROCA – najdalej na zachód wysunięty punkt kontynentu europejskiego, następnie spacer 

nadmorską promenadą z CASCAIS na Costa do Sol do ESTORIL – jednego z najbardziej 

renomowanych kurortów Europy, zwiedzanie Palacio Nacional de QUELUZ – rezydencji królewskiej 

z końca XVIII w., powrót do LIZBONY – spacer po Parku Narodów utworzonym na terenach 

powystawowych EXPO 98; kolacja i nocleg w hotelu  
5 DZIEŃ śniadanie, wyjazd do SINTRY – letniej rezydencji królów Portugalii, w programie zwiedzania 

m.in.: Monserrate – pałac w stylu neoarabskim i park, Quinta da Regaleira, bajkowy Palacio 

Nacional da Pena, Castelo dos Mauros, Palacio Nacional de Sintra; kolacja i nocleg w hotelu 

w FATIMIE  
Dla chętnych o godz. 21:30 Różaniec w Kaplicy Objawień i procesja ze świecami  

6 DZIEŃ we wczesnych godz. porannych dla chętnych msza w Bazylice lub Kaplicy Objawień  
śniadanie, do godz. 09:30 czas wolny w FATIMIE, wyjazd do TOMAR, po drodze postój przy 

ogromnym XVII-wiecznym akwedukcie Pegoes, zwiedzanie klasztoru Zakonu Chrystusowego 

w TOMAR – szczytowego osiągnięcia architektury czasów wojskowej, religijnej i kolonialnej 

potęgi Portugalii, przejazd do ALCOBACA – zwiedzanie najpotężniejszego z 18 portugalskich 

klasztorów cysterskich, krótki postój w wiosce rybackiej NAZARE – malowniczo położonej 

nad Atlantykiem, na 110–metrowej skarpie i kultywującej portugalskie tradycje, zwiedzanie 

klasztoru Matki Boskiej Zwycięskiej w BATALHA – arcydzieła portugalskiego gotyku; powrót 

na kolację i nocleg do hotelu w FATIMIE  
7 DZIEŃ śniadanie, wyjazd do COIMBRY – zwiedzanie jednego z najstarszych miast uniwersyteckich 

Europy, w programie m.in.: katedra Sé Velha, uniwersytet, Biblioteka Ioanina – jedna 

z najpiękniejszych na świecie, przejazd do PORTO – zwiedzanie katedry, Igreja de Santa 

Clara, dworca Sao Bento wykładanego azulejos; kolacja i nocleg w hotelu w PORTO  
8 DZIEŃ śniadanie, spacer po historycznej części PORTO, w programie zwiedzania m.in.: Bolsa, kościół 

św. Franciszka, Igreja da Misericordia, Igreja do Carmo i fontanna z uskrzydlonymi lwami przy 

Placu z Lwami – jedno z najładniejszych miejsc w Porto, Praca da Liberdade, Praca da Batalha, 

Cais da Ribeira, dwupoziomowy most Dom Luis oraz degustacja wina porto, po południu wyjazd 

do VIANA do CASTELO – jednego z najpiękniejszych miast Portugalii, w programie m.in. 

Plac Republiki z XVI-wiecznym ratuszem, fontanną i kościołem Misericordia oraz Monte de 

Santa Luzia, z której roztacza się wspaniały widok na miasto, rzekę Lima oraz Atlantyk 

i na szczycie której jest imponująca neobizantyjska bazylika wzorowana na paryskiej Sacre Coeur; 

kolacja i nocleg w hotelu w SANTIAGO de COMPOSTELA 



9 DZIEŃ śniadanie, zwiedzanie SANTIAGO de COMPOSTELA – od średniowiecza znanego ośrodka 

kultu i celu pielgrzymek, w programie m.in.: zespół zabytkowy starego miasta wpisany na Listę 

UNESCO, katedra – jedno z największych dzieł architektury romańskiej w Hiszpanii z licznymi 

dziełami sztuki, przede wszystkim romańskiej rzeźby (Brama Złotników, Portal Chwały i Botafumeiro 

– wielka kadzielnica zawieszona na sklepieniu) i jedna z najważniejszych świątyń pielgrzymkowych, 

miejsce spoczynku św. Jakuba Większego – jednego z dwunastu apostołów, pałac arcybiskupi, 

Plaza de España – jeden z najpiękniejszych placów w Hiszpanii, otoczony wspaniałymi starymi 

budynkami, XVIII-wieczny ratusz – Palacio Consistorial, Hospital Real z 1489 r., klasztor 

San Martín Pinario z kościołem o renesansowej fasadzie (1598 r.), kościół Santo Domingo 

z wieżą z zewnętrznymi schodami, kościół María do Sar (XII w.) z pozostałościami klasztoru 

romańskiego; kolacja i nocleg w hotelu położonym w parku na wzgórzu BOM JESUS k/BRAGI  
10 DZIEŃ śniadanie, zwiedzanie kościoła Bom Jesús do Monte z imponującymi dwupoziomowymi schodami 

– religijnego i architektonicznego symbolu Portugalii, przejazd do BRAGI – jednego z najstarszych 

miast Portugalii, kolebki chrześcijaństwa na zachodzie Płw. Iberyjskiego, w programie m.in.: 

Palacio dos Biscainhos (z zewnątrz), rynek Praca Municipal z fontanną i barokowym ratuszem, 

katedra Sé Velha, pałac biskupi i otaczające go ogrody św. Barbary, Torre de Menagem – 

baszta górująca nad Placem Republiki, pozostałość średniowiecznych murów obronnych, wyjazd 

do GUIMARAES – pierwszej stolicy Portugalii, zwiedzanie starego miasta z nadającymi mu 

wyjątkowo dostojną atmosferę średniowiecznymi kościołami, klasztorami i zabudowaniami, 

m.in.: zamkiem – kolebką narodu portugalskiego (z zewnątrz), kaplicą Sao Miguel, pałacem 

książąt Bragança (z zewnątrz), klasztorem Karmelitów, XVII-wiecznym klasztorem św. Klary, 

kościołem Matki Boskiej Oliwnej, przejazd do AMARANTE, którego orędownikiem jest św. Gonzalo 

– patron swatów i płodności, obejrzenie klasztoru z grobowcem Świętego, następnie zwiedzanie 

w LAMEGO Sanktuarium Nossa Senhora dos Remedios z imponującymi barokowymi schodami 

(686 stopni); kolacja i nocleg w hotelu w VISEU  
11 DZIEŃ śniadanie, spacer po VISEU – z Placu Republiki do XIII-wiecznej katedry przy placu zwanym 

Atrium Katedry, wyjazd do GUARDY – najwyżej położonego miasta Portugalii (1075 m n.p.m.), 

zwiedzanie gotyckiej katedry z manuelińskim portalem, przejazd do CASTELO BRANCO – 

spacer po barokowym ogrodzie biskupim słynącym ze starannie wypielęgnowanej roślinności 

i licznych rzeźb, m.in. zdobiących balustrady schodów posągów wszystkich królów portugalskich 

oraz apostołów i świętych, zwiedzanie ESTREMOZ, w programie: zamek (z zewnątrz), kościół 

Santa Maria, donżon (pousada da Rainha Santa Isabel), Capela da Rainha Santa Isabel; 

kolacja i nocleg w hotelu w EVORA  
12 DZIEŃ śniadanie, zwiedzanie EVORY – rzymskiej Liberalitas Julia, jednego z najbardziej interesujących 

miast Portugalii, w programie m.in.: rzymska świątynia Diany z II w., katedra NMP, konwent 

św. Jana Ewangelisty, pałac książąt Cadaval, pałac hrabiów Basto, uniwersytet, renesansowa 

fontanna, kościół św. Franciszka i kaplica dos Ossos zbudowana z kości ludzkich, przejazd 

na Wybrzeże Algarve; kolacja i nocleg w hotelu w okolicy LAGOS lub CARVOEIRO  
13 DZIEŃ śniadanie, pobyt na Wybrzeżu Algarve, które uchodzi za najpiękniejsze w Europie oraz 

słynie z malowniczych zatoczek i pięknych, piaszczystych plaż i gdzie, jak głoszą reklamy 

turystyczne, słońce świeci 3000 godzin rocznie, zwiedzanie LAGOS – jednego z najstarszych 

miast, dla chętnych godzinna fakultatywna wycieczka łodzią wzdłuż wybrzeża przy plaży 

Ponta da Piedade do oderwanych od urwistego brzegu ceglasto-żółtych skał o przedziwnych 

kształtach, w których woda przebiła tunele i wydrążyła groty (koszt ok. 20 euro), ok. godz. 16:00 

wyjazd do LIZBONY; kolacja i nocleg w hotelu  
14 DZIEŃ śniadanie, ok. godz. 07:00 transfer na lotnisko, w godz. 09:30–14:25 przelot do WARSZAWY, 

zakończenie imprezy na Lotnisku 
 

CENA:  6.950 zł 
 
obejmuje: przelot samolotem rejsowym Portugalskich Linii Lotniczych TAP na trasie Warszawa-Lizbona-Warszawa, 

noclegi w hotelach 3 i 4*, 13 śniadań, 12 kolacji, klimatyzowany midibus do realizacji programu, 

miejscowego przewodnika, opiekę pilota, ubezpieczenie AXA Travel Kontynenty (KL, w tym włączone 

choroby przewlekłe i nowotworowe obligo dla każdego klienta, do sumy ubezpieczenia 30 000 euro, 

NNW do sumy 5 000 euro, bagaż do sumy 1 000 euro, OC do sumy 50 000 euro), podatek VAT 
 

Dopłata do pokoju 1-osobowego – 1.350 zł 
 

Koszty dodatkowe:  

● ok. 180 euro – bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, degustacja porto i przewodnik w Santiago de Compostela 

● 20 euro – zwyczajowy napiwek dla miejscowego przewodnika i kierowcy 
● napoje do kolacji 

 

TERMINY: 05.06 – 18.06.2017 
 14.08 – 27.08.2017 


