PORTUGÁLIA – Fly & Drive & Sleep
ÉSZAK-PORTUGÁLIA
8 nap / 7 éjszaka (Budapest – Porto – Budapest)
Budapest | Portó | Guimarães | Barcelos | Guimarães |
Amarante | Régua | Lamego | Castro d’Aire | Viseu | Aveiro |
Ovar | Espinho | Vila Nova de Gaia | Portó | Budapest
1. nap: Budapest | Portó
Megérkezés Portóba, a bérelt autó átvétele a reptéren. Szállás Portóban. (1 éjszaka)
2. nap: Portó | Guimarães
Reggeli után ismerkedés Portugália második legnagyobb városával. Portó hangulatos, szűk kis
utcáin sétálva felfedezzük a történelmi városrészt (Katedrális, Szt. Ferenc templom, Gaia
borpincéi...) Ebéd a Douro partján lenyűgöző kilátással Portóra, majd portói kóstoló Gaia egyik
híres borospincéjében. Érkezés az esti órákban Guimarãesbe, a portugál nép bölcsőjébe
(Világörökség). Szállás Guimarãesben. (2 éjszaka) (70 km)
3. nap: Guimarães | Barcelos | Guimarães
Reggeli után Guimarães felfedezése. Itt született 1111-ben Afonso Henriques, Portugália első
királya. Érdemes felkeresni a várat, a Bragança hercegek palotáját és a Museu de Alberto
Sampaio-t, ahol aranyból és ezüstből készült ötvösművészeti remekeket láthatunk. A következő
úticél az ország legzöldebb régiója, Minho: Barcelos – a mondából jelképpé lett barcelosi kakas
származási helye és Braga, Portugália vallási központja. Legnevesebb műemlékei ugyancsak vallási vonatkozásúak: Bom
Jesus kegyhely csodálatos kilátással a városra, valamint Braga katedrálisa. Visszaérkezés Guimarãesbe. (100 km)
4. nap: Guimarães | Amarante | Régua | Lamego
Reggeli után elhagyjuk Guimarãest és Amarante felé indulunk. A Tâmega folyó partján épült
kisváros Portugália egyik gyöngyszeme. Kihagyhatalna a látogatás a Casa de Mateus
udvarházban – Vila Real-tól 3 km-re. Továbbhaladva a Peso da Régua-t környező quinta-kban
megtudhatjuk, hogyan állítják elő a híres portói nedűt. A nap utolsó állomása a ma fontos
zarándokhelyként számon tartott Lamego. Érdemes megtekinteni a régi püspöki székhely szép
katedrálisát és érdekes helytörténeti múzeumát. Szállás Lamegoban. (1 éjszaka) (150 km)
5. nap: Lamego | Castro d’Aire | Viseu
Reggeli után Castro d’Aire-n keresztül csodaszép vidéken, szőlőheggyel borított tájakon utazunk
Viseu-ba. A lenyűgöző óvárosú tartományi székhely látnivalói között említendő a Sé katedrális,
valamint az egykori püspöki palotában található híres Grão Vasco múzeum.
Szállás Viseuban. (1 éjszaka) (90 km)
6. nap: Viseu | Aveiro
Reggeli után indulunk Aveiroba, ahol a boltíves hidak és a várost átszelő csatornák láttán az az
érzés ébred bennünk, mintha „Portugália Velencéjébe” érkeztünk volna. Helyi jellegzetesség az
élénk színűre festett ún. „moliceirost”, amellyel a belváros nevezetességei mentén csónakázhatunk végig. Szállás Aveiroban. (1
éjszaka) (100 km)
7. nap: Aveiro | Ovar | Espinho | Portó
Reggeli után elhagyjuk Aveirot és Ovaron keresztül Észak-Portugália legjelentősebb tengerparti
üdülőhelyére, Espinhoba érkezünk. Érdemes megnézni a Granja pályaudvaron a portugál
városok látképeit ábrázoló „azulejo”-kat. Érkezés a délutáni órákban Portóba – még éppen
elegendő idő egy romantikus hajókázásra a Douro folyón búcsút véve az esti fényekben
pompázó várostól. Szállás. (1 éjszaka) (110 km)
8. nap: Portó | Budapest
Reggeli a szállodában, majd a bérautó leadása a portói reptéren, hazautazás.

A 8 napos fly and drive program igény szerint meghosszabbítható lisszaboni
tartózkodással, lisszabon-tengerparti vagy algarve-i üdüléssel. Válasszon
szállodaajánlataink közül: www.aquatravel.hu !
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