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Porto

Boskie, romantyczne, 

smakowite Porto! To część 

Portugalii, którą musi 

odwiedzić każdy miłośnik 

dobrego wina. Przepiękne 

miasto i jego okolice 

czarują ilością zabytków i 

atrakcji, a przede 

wszystkim – rodzimym 

porto. Ruszamy winnym 

szlakiem w niezwykłą 

podróż. Czeka na nas 

wino, śpiew i… spora 

dawka wiedzy. 

Podróż & SzkoleniePodróż & Szkolenie

Podróżujemy nie tylko po 

emocje, smak i poznanie, 

ale również wiedzę. 

Jarosław Kuźniar, 

dziennikarz, dyrektor 

programowy w Onet i 

prezes goforworld.com

przekaże wiedzę, wskaże 

kierunki w nowoczesnych 

narzędziach 

marketingowych i pomoże 

wypracować komunikację 

z potencjalnymi 

odbiorcami. 

Podróż & Szkolenie

Portugalia szlakiem 

wina

Smak różnych 
gatunków wina, podróż 
szlakiem dawnych 

tradycji, nostalgicznego 
fado i przepięknych 
winnic. Zapraszamy na 
podróż pełną wrażeń, 
odbieranych wszystkimi 
zmysłami. Będą wino, 
śpiew, ale również 
wiedza. To wyprawa, 
która zapada w serce!  



Podróż & Szkolenie 

Podróżujemy nie tylko po 
emocje, smak i poznanie, ale 
również wiedzę. 

Jarosław Kuźniar, dziennikarz, 

dyrektor programowy w Onet 
i prezes goforworld.com 

przekaże wiedzę, wskaże 

kierunki w nowoczesnych 

narzędziach marketingowych 
i pomoże wypracować 

komunikację z potencjalnymi 
odbiorcami. 



DZIEŃ 1

Wieczorny wylot z lotniska w Modlinie do 

Porto. Transport do hotelu i nocleg.

DZIEŃ 2

Po śniadaniu spotkamy się z naszą 

Przewodniczką. Następnie ruszamy na spacer 

po Ribeirze, labiryncie uliczek najstarszej części 

miasta, do winiarni Graham’s po drugiej 

stronie rzeki. 

Zwiedzanie winiarni i wysublimowana 

degustacja, podczas której posmakujemy 

między innymi 30 letniego Old Towny. 

Następnie kolejką linową teleferico, która 

znajduje się tuż obok winiarni, dostaniemy się 

na punkt widokowy w Vila Nova de Gaia -

Mosteiro da Serra do Pilar. Stąd rozpościera 

się widok na całe Porto i rzekę. 

Przejdziemy górą słynnego mostu Luis I na 

drugą stronę, do Porto. Dalsze zwiedzanie: 

most Ponte Luis I wybudowany pod czujnym 

okiem Gustave’a Eiffla, katedra Sé oraz stacja 

kolejowa Sao Bento z pięknym przykładem 

portugalskich azulejos – ręcznie malowanych 

płytek. 

Kolacja z owocami morza i nocleg w Porto.



DZIEŃ 4

Rano wsiadamy na statek do doliny Douro, 

wpisanej na listę Światowego Dziedzictwa 

UNESCO. Pokonamy trasę (3-4h), którą 

niegdyś transportowane było wino – z 

doliny Douro do, między innymi, piwnic 

Graham’s, które odwiedziliśmy dzień 

wcześniej w Vila Nova de Gaia. 

Podczas podróży można będzie podziwiać 

licznie quintas – posiadłości winiarskie oraz 

charakterystyczne dla rejonu stoki, na 

których uprawianych jest ponad 80 różnych 

szczepów winorośli, przeznaczonych do 

produkcji porto. 

Lunch zjemy w małej, rodzinnej winiarni 

Adega Aneto, z degustacją oraz 

możliwością zwiedzenia posiadłości. Powrót 

na nocleg do Porto pociągiem (2,5h). 



DZIEŃ 5

Po wczesnym śniadaniu, wsiadamy do 

pociągu i jedziemy do miejscowości 

Setubal (około 4-5h), gdzie nieopodal 

swoją siedzibę ma winiarnia JM Fonseca. 

Z przewodnikiem zwiedzamy muzeum, 

czarujące ogrody oraz – oczywiście –

piwniczki. Po sporej dawce teorii, czas na 

praktykę, czyli długo wyczekiwaną 

degustację, połączoną z regionalnym 

poczęstunkiem. 

Wieczorem przespacerujemy się jeszcze po 

uliczkach Setubal, zanim udamy się na 

nocleg do hotelu.



DZIEŃ 6

Po śniadaniu ruszamy w drogę do oddalonej 

o około dwie godziny jazdy od Setubal 

winnicy Jose de Sousa w Reguengos de 

Monsaraz. Wizytę rozpoczniemy od 

odkrywania głównych odmian winogron, 

wykorzystywanych do produkcji. 

Następnie przejdziemy przez linię 

produkcyjną, a także do sali archeologicznej. 

Zwiedzanie zakończy się we wspaniałej 

Adega dos Potes, wyjątkowej winnicy, w 

której używanych jest nadal 114 glinianych 

amfor do produkcji wina. Czas na degustację 

i regionalne specjały.

Następnie przejedziemy prosto do Lizbony, 

gdzie czeka nas kolacja z wyjątkowym 

akompaniamentem tradycyjnego fado –

gatunku muzycznego, powstałego w 

lizbońskich dzielnicach portowych. Fado to 

melancholijna pieśń, wykonywana przez 

jednego wokalistę przy akompaniamencie 

dwóch gitar.

Nocleg w Lizbonie.



DZIEŃ 7

Od rana przystępujemy do eksploracji Lizbony. 

Na początek fish market i trochę historii o 

portugalskich produktach, których używa się w 

kuchni. 

Następnie zwiedzanie dwóch części miasta: 

starej Alfamy, gdzie narodziło się Fado, a uliczki 

są tak wąskie, że można dojść tam tylko pieszo 

(Na Alfamie znajduje się m.in. Panteon, zamek 

św. Jerzego, piękne punkty widokowe) oraz 

Belem, miejsca, skąd wypływali pierwsi 

portugalscy odkrywcy. 

Tutaj wizyta w najbardziej znanej ciastkarni kraju, 

Pasteis de Belem – przepis na pasteis zna ponoć 

tylko siedem osób. Spacer nabrzeżem, Klasztor 

Hieronimitów, Pomnik odkrywców, z tarasem 

widokowym, wieża Belem, z której wypłynął 

Vasco Da Gama, odkrywać nowe lądy. 

Wieczorem, czeka nas wisienka na torcie, czyli 

warsztaty kulinarne, podczas których nauczymy 

się przyrządzać tradycyjne portugalskie dania. 

Podczas przygotowanej przez nas kolacji 

wspomnieniom nie będzie końca. Nocleg w 

Lizbonie.

DZIEŃ 8

Powrót do Warszawy (lotnisko Okęcie).
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emocje, smak i poznanie, 

ale również wiedzę. 
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narzędziach 

marketingowych i pomoże 

wypracować komunikację 

z potencjalnymi 
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Podróż & Szkolenie

Cena zawiera:

➢ bilety lotnicze
➢ transport na miejscu
➢ zakwaterowanie w hotelach
➢ 3 wizyty w trzech różnych 
winiarniach: Graham’s w Porto, 
JMS w Setubal i Jose de Sousa w  
Reguengos de Monsaraz – w 
każdej z nich zwiedzanie i 
degustacja
➢ rejs po Douro i lunch w 
winiarni Adega Aneto
➢ koncert fado połączony z 
kolacją
➢ warsztaty kulinarne w Lizbonie
➢ pozostałe atrakcje zawarte w 
programie
➢ bilety wstępu
➢ opiekę polskiej Przewodniczki, 
mieszkającej na stałe w 
Portugalii
➢ ubezpieczenie
➢ szkolenie prowadzone przez 
Jarosława Kuźniara


