PORTUGALIA

PORTUGALIA
Ruszamy szlakiem dawnych
tradycji, nostalgicznego
fado i wspaniałych
zabytków.
Zapraszamy w podróż pełną
wrażeń, odbieranych
wszystkimi zmysłami.
Portugalia zaczaruje nas
swoim unikalnym klimatem i
gościnnością. To będzie
wspaniała przygoda!

Dzień 1
Wylatujemy z Warszawy do Lizbony.
Odbierze nas przewodniczka,
zakwaterujemy się w hotelu i spędzimy
wieczór na mieście.
Zjemy kolację przy akompaniamencie
tradycyjnego fado – gatunku
muzycznego, powstałego w
lizbońskich dzielnicach portowych.
Fado to melancholijna pieśń,
wykonywana przez jednego wokalistę
przy akompaniamencie dwóch gitar.
Gwarantujemy magiczny nastrój ;)
Nocleg w Lizbonie.

Dzień 2
Czeka nas zwiedzanie Lizbony!
Odwiedzimy Alfamę, najstarszą
dzielnicę miasta, gdzie narodziło się
Fado, a uliczki są tak wąskie, że można
dojść tam tylko pieszo. Zajrzymy także
do Belem, miejsca, skąd wypływali
pierwsi portugalscy odkrywcy i
zagościmy w najlepszej ciastkarni w
kraju, Pasteis de Belem – przepis na
pasteis zna ponoć tylko siedem osób.
Będziemy spacerować nabrzeżem,
zobaczymy Klasztor Hieronimitów,
Pomnik Odkrywców i wieżę Belem, z
której wypłynął Vasco Da Gama, by
odkrywać nowe lądy. My tez
wypłyniemy w krótki rejs, by oglądać
zachód słońca.
Kolacja i nocleg w Lizbonie.

Dzień 3
Opuszczamy Lizbonę i autokarem
ruszamy do zabytkowej i zjawiskowej
Sintry - niezwykle malowniczego
miasta, położonego wśród
porośniętych sosnami wzgórz Serra de
Sintra.
Przed nami m.in. Palacio Nacional da
Pena – stojący dumnie na szczycie
wzgórza pałac z epoki romantyzmu,
jeden z siedmiu cudów Portugalii,
zamek Castelo dos Mouros.
Po lunchu zajrzymy do Quinta da
Ragaleira – unikalnego zespołu
pałacowo-parkowego z pięknymi
grotami, studniami, fontannami.
Nocleg w Sintrze w hotelu z
malowniczym widokiem na wzgórza i
stare miasto.

Dzień 4

Rankiem pojedziemy na Cabo da
Roca - to dziki i surowy przylądek,
stanowiący najdalej wysunięty na
zachód punkt stałego lądu Europy.
Napijemy się tam wybornej kawy!
Zajrzyjmy również do Cascais –
uroczego miasteczka nad morzem;
niegdyś spokojnej osady rybackiej,
następnie, w XIX w, miejsca
wypoczynku rodziny królewskiej, a dziś
kurortu i najbogatszego miasta
Portugalii.
Po lunchu ruszymy do Boca do Inferno,
czyli `Bramy piekieł` nad samym
oceanem.
Popołudniu wrócimy do Lizbony, aby
zobaczyć, jak lokalny szef kuchni
przygotowuje posiłek – będziemy mogli
mu pomagać.
Nocleg w Lizbonie.

Dzień 5
Przed nami ostatnie chwile w
portugalskiej stolicy, małe zakupy i
wylot do Polski.

