PORTUGÁLIA – Fly & Drive & Sleep
LEGFONTOSABB LÁTNIVALÓK
8 nap / 7 éjszaka (Budapest – Lisszabon, Portó – Budapest)
Budapest | Lisszabon | Óbidos | Alcobaça | Nazaré |
Batalha | Fátima | Leira | Coimbra | Guimarães |
Braga | Barcelos | Portó | Budapest
1. nap: Budapest | Lisszabon
Megérkezés Lisszabonba, a bérelt autó átvétele a reptéren. Ismerkedés a hét domb városaként
emlegetett fővárossal. Szállás Lisszabonban. (1 éjszaka)
2. nap: Lisszabon
Reggeli után Lisszabon felfedezése: Szt. György vár, Alfama negyed, Belém városrész
(Jeromos kolostor, Felfedezések emlékműve)… Ha teheti, váltson jegyet a 28-as villamosra és
barangolja be vele Lisszabont! (A villamos a legjelentősebb látnivalók mentén halad.) Esti
programként javasoljuk, keresse fel a DOCAS bárjait. Szállás Lisszabonban. (1 éjszaka)
3. nap: Lisszabon | Óbidos | Alcobaça | Nazaré
Reggeli után indulunk Obidosba, a várfalakkal körülvett, középkori hangulatú városkába, majd
Alcobaça kolostorát tekintjük meg. (Világörökség) Portugália legnagyobb templomát Afonso
Henriques építtette a XII. században egyszerű középkori stílusban. Itt található a tragikus sorsú
szerelmespár I. Péter és Ines de Castro sírja. Érkezés a délutáni órákban Nazaré-ba, a hangulatos,
hagyományait mai napig őrző halászfaluba. Csodálatos kilátás nyílik a Nazaré felett magasodó
sziklafalról a homokos partszakaszra. Szállás Nazaréban. (1 éjszaka) (160 km)
4. nap: Nazaré | Batalha | Fátima | Leira | Coimbra
Reggeli után elhagyjuk Nazarét. A következő megállónk Batalha gótikus stílusban épült kolostora,
„Portugália csipkekendője”, majd utunk Fátimában, a világ egyik legismertebb keresztény
zarándokhelyén folytatódik. A városka minden szegletéből a Szűzanya csodás megjelenésének
emléke árad. Leiria hangulatos városában gyömyörködhetünk a dombon emelkedő várból. Érkezés
az esti órákban Coimbraba, Portugália egykori fővárosába, a híres egyetemi városba.
Szállás. (1 éjszaka) (160 km)
5. nap: Coimbra | Guimarães
Reggeli után ismerkedés Coimbraval, Európa egyik legősibb egyetemi városával. Az egykori
főváros Portugália legszebb műemlékeivel büszkélkedhet. A XVIII. században épült híres
könyvtár a portugál birodalom értékeinek jegyét hordozza magán. Ebéd a belvárosban a
Mondego folyó partján csodálatos panorámával a városra, majd folytatjuk utunkat Guimarãesbe,
a portugál nép „bölcsőjé”-be. (Világörökség) 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. Szállás
Guimarãesben. (1 éjszaka) (180 km)
6. nap: Guimarães | Braga | Barcelos | Portó
Reggeli után barangolás az ország legzöldebb régiójában, Minho tartományban. Ellátogatunk
Braga-ba, Portugália vallási központjába (Bom Jesus kegyhely csodálatos kilátással a városra,
Katedrális), majd Barcelos-ba, a mondából jelképpé lett barcelosi kakas származási helyére.
Érkezés az esti órákban Portó-ba. Szállás. (2 éjszaka) (130 km)
7. nap: Portó
Reggeli után ismerkedés Portugália második legnagyobb városával. Portó hangulatos, szűk kis
utcáin sétálva felfedezzük a történelmi városrészt (Katedrális, Tőzsdepalota, Szt. Ferenc templom,
Gaia borpincéi...) Ebéd a Douro partján lenyűgöző kilátással Portóra, majd portói kóstoló Gaia egyik
híres borospincéjében. Szállás ismét Portóban.
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, lisszabontengerparti vagy algarve-i üdüléssel. Válasszon szállodaajánlataink közül: www.aquatravel.hu !

H – 9600 Sárvár, Batthyány u. 19-21. // Tel: 95 / 320 578 Fax: 95 / 520 625
Internet: www.aquatravel.hu // E-mail: office@aquatravel.hu, info@aquatravel.hu
GM Engedély szám: Sava-Borsa Kft AQUA Travel Utazási Iroda U-000545

