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Zima na
niby!

PORTUGALIA

Termin: 4-9.02.2019
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DZIEŃ 1/2-21/22.01
Lotnisko – to jest blisko! Spotykamy się, wsiadamy do samolotu, lecimy do
Porto. Wsiadamy do autokaru - jedziemy do Fatimy. Na miejscu jesteśmy po
południu. Zwiedzamy centrum kultu maryjnego i miejsca pielgrzymek
chrześcijan z całego świata. To tutaj miało miejsce 6 objawień Matki Boskiej i
trzy anielskie. W Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej znajduje się Kaplica
Objawień, Bazylika, ale też pomnik z fragmentem muru berlińskiego i domy
rekolekcyjne. Napełnieni siłą, energią i mocą wsiadamy do autokaru i udajemy
się na nocleg w stronę Lizbony. Po dojechaniu kolacja i dobranoc. Ewentualnie
zajęcia w podgrupach.
Kolejnego dnia po śniadaniu żwawo ruszamy na zwiedzanie Lizbony.
Wstąpimy do najstarszego Kościoła Se de Lisboa, zobaczymy z zewnątrz
Zamek św. Jerzego wraz z podzamczem, przejdziemy obok dworca Rossio –
gdzie podziwiać możemy wspaniałą elewację w stylu neomanuelińskim.
Zajrzymy także do niebywałego klasztoru Hieronimitów. Na deser, a właściwie
na kolację przejedziemy się słynnym, żółtym lizbońskim tramwajem. Hotel-
Impreza-Dobranoc
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.DZIEŃ 3 – 23.01
Dzień zaczynamy wczesnym śniadaniem, potem malowniczy przylądek Cabo da
Roca. Przylądek Cabo da Roca to najdalej na zachód wysunięta część Europy
zawieszona na 144 m skalistych klifach. Jadąc dalej docieramy do położonej na
zalesionych wzgórzach Sintry. Malownicze miasteczko słynie przede wszystkim z
zamku, pałaców jak z bajki, ogrodów oraz widoków na ocean. My zaczniemy od
największej atrakcji zwanej „snem szalonego architekta” Palacio Nacional da
Pena czyli eklektyczna mieszanka stylów i kolorów.
Będzie  również czas wolny na posapcerowanie po uroczej Sintrze i zakupy.
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DZIEŃ 4 – 24.01
Śniadanie w hotelu, ruszamy na zwiedzanie. Dziś w programie mamy wspaniałe
miejscowości nadmorskie Cascais i Estoril. Będziemy także przejeżdżać przez
rezerwat Boca de Inferno, gdzie oglądamy ciekawe formy powstałe wyniku
działania fal morskich. Popołudniu wracamy do hotelu. Kolacja i spacer.
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DZIEŃ 5 – 25.01
Dziś po portugalskim śniadaniu jedziemy do Mafra, zobaczyć niebywała
budowlę sakralną z 650 pomieszczeniami. Następnym przystankiem jest
słynące z ceramiki Sobreiro. Po przerwie na małe co nieco udamy się do
średniowiecznej osady Obidos słynącej z białych, bogato zdobionych domków.
Ostatnim przystankiem będzie Alcobaca z klasztorem cystersów i opactwem
Najświętszej Marii Panny.
Nazwiedzani wracamy do hotelu na zieloną noc?

DZIEŃ 6 – 26.01
Wszystko co dobre, niestety się kończy, ostatnie zakupy, spacery i zdjęcia,
wsiadamy do samolotu i lecimy.
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Przelot : na trasie Polska – Portugalia - Polska, tanie linie przelot z bagażem
podręcznym 50x40x3cm
5 NOCLEGÓW w Portugalii. Sprawdzone hotele 3 gwiazdkowe.
WYŻYWIENIE: 2 posiłki dziennie (śniadanie, obiadokolacja)
OPIEKA polskojęzycznego Pilota-Przewodnika,
NIESPODZIANKI I DEGUSTACJE w czasie podróży,
WIELE UŚMIECHU i ŻYCZLIWA ATMOSFERA w czasie wyjazdu,
UBEZPIECZENIE turystyczne bez chorób przewlekłych,
INFORMACJE PRAKTYCZNE – szczegółowy plik wysyłane drogą mailową

POZA CENĄ WYJAZDU (DODATKOWO PŁATNE):

WYDATKI NATURY OSOBISTEJ np. przekąski, napoje, pamiątki, taksówki,
połączenia telefoniczne, dojazd na/ z miejsca zbiórki,
BILETY WSTEPU i atrakcje – 100 eur
DOPŁATA DO POKOJU JEDNOOSOBOWEGO

PROPONOWANA CENA:
PRZY GRUPIE 48 OS. za os. w pokoju 2os.–2350 pln
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Do uslyszenia!

Zapraszam do kontaktu:

Rafal Rouba
+48 601 632 580

rafraf_pl@yahoo.com
biuro@puravida.com.pl

PURA VIDA SOCIAL CLUB
www.puravida.com.pl

pl. Dąbrowskiego 3/3
90-249 Lódz, Polska
NIP: 725–214–33-98

/


