PORTUGALSKA
Portugalska je dežela na skrajnem jugozahodu Evrope. Bogata kulturna zapuščina je
prisotna v vseh večjih mestih kot so Lizbona, Estoril in Cascais. Bogastvo, ki so ga
pomorščaki prinašali s svojh osvjalnih pohodih se bohoti povsod. Veličastne palače,
razkošne katedrale in mogočni gradovi so tisto kar privlači turiste vsega sveta. Mi
bomo spoznali največje znamenitosti osrednjega dela države okoli glavnega mesta
Lizbona.

PROGRAM ŠTIRIDNEVNEGA POTOVANJA
OPATIJA BATALHA

1. DAN:
Oghod iz Ljubljane ob 08,30. Vožnja do letališča v Benetkah in ureditev formalnosti. Polet proti Lizboni ob 11.10, poletin pristanek ob 14.30. Takoj po
pristanku vožnja do mesta SINTRA, ki je bila od nekdaj prestolnica kraljev. Mesto na vzpetini in obdano z mogočnimi gozdovi je bilo vedno navdih
mnogim umetnikom. Naš obisk velja tako mestu kot tudi čudovitemu gradu CASTELO DOS MOUROS (mavrski grad), tu pa tudi čas za kosilo. Sledi
vožnja do letovišča ESTORIL. Danes ga najbolj poznajo ljubitelji dirk FORMULE 1, resnici na ljubo pa najlepše letovišče dežele. Številne palače, parki
in trgi dajejo občutek bogastva dekdaj bogate dežele. Tudi danes prihajajo številni turisti vsega sveta tu na oddih in oglede. Zaključek dneva bo v
glavnem mestu LIZBONA. namestitev v hotel, osvežitev ter nato odhod v tipični restavracijo na večerjo. Povratek v hotel in nočitev.
2. DAN:
Po zajtrku sledi ogled mesta in njegovih znamenitosti. Pričeli bomo na gradu SAO JORGE od koder je čudovit razgled na mesto pod njim. Naslednji
ogled velja HIERONIMSKEMU SAMOSTANU. Mogočen samostanski kompleks krasi bogato pročelje, seveda pa je impresivna njena notranjost. Tu se
pokaže vse bogastvo osvajalnih pohodov preteklih stoletjih. Razkošje grobnic nekdanjih kraljev, bogato okrasje številnih stebrov in križni hodnik v
dveh nadstropjih, vse to je treba videti in ostrmeli boste nad lepoto arhitekture. Še veličasna KATEDRALA in BELEMSKI STOLP, ki je največja
znamenitost za fotografe. Utrdba iz 16. stoletja je danes kot muzej orožja, poseben dogodek pa he vzpon na razgledni stolp. Popoldan čas za kosilo in
prosto vse do odhoda na večerjo, tokrat v hotelu, nočitev.
3. DAN:
Po zajtrku sledi ogled severnega dela. Prvi postanek bo v znamenitem romarskem mestu FATIMA za ogled znamenite bazilike. Naslednji postanek bo v
mestu BATALHA kjer si bomo podrobno ogledali gotski samostan iz leta 1388, ki je eden najlepših arhitekturnih draguljev Portugalske in obenem
simbol osbobojenosti izpod špancev. Vračali se bomo do mesta OBIDOS. Ljubko mestece na griču, obdano z mogočnim obzidjem iz 13. stoletja na
vrhu katerega stoji iz 16. stoletja. Naj vam ne bo odveč dobro uro sprehoda po obzidju in poplačani boste z čudovitim razgledom na okolico. Ker je v
gradu tudi prijetno gostišče, bo tu pravi čas tudi za kosilo.
Popoldan povratek v Lizbono, preostanek dneva bo namenjen zadnjim stikom z mestom. Večerja v tipični restavraciji, nočitev v istem hotelu.
4. DAN:
Po zajtrku se bomo odpeljali na letališče, polet proti Benetkam in nato v opoldanskih urah še vožnja do Ljubljane.

LISBONA

FATIMA

SINTRA

BELEM

CENA:
690,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
719,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
739,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov
LISBONA

CENAvključuje: letalski prevoz na relaciji Benetke - Lizbona - Benetke, vse takse, avtobusni prevoz Lj-Benetke-Lj,
avtobusni prevoz po programu na Portugalskem, 3 x nočitev in samopostrežni zajtrk v hotelu 3* v Lizboni, 1 x večerja v hotelu, 2 x
večerja v restavraciji, DDV, naše vodenje in stroški agencije. Kosila in vstopnine niso vključeni v osnovno ceno.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe.
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