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LIZBONA 
Zachodnio europejska stolica - Lizbona,  jest najbardziej kwitnącym miastem usytuowanym  

na wzgórzach nad rzeką Tagus. Turyści uważają, że jest egzotycznym i bezpiecznym punktem  

podróży. Wyjedź do Lizbony i poczuj magię jej unikalności, którą tworzy kombinacja uroku i  

pulsującego kosmopolityzmem miasta. Mając w zasięgu ręki Lizbonę ciesz się krystalicznie  

czystym morzem ozdobnie otoczonym przez złoto-piaskowe plaże kliku przybrzeżnych  

resortów - Cascais, Ericeira, Arrábida, Sesimbra. Zrelaksuj się w jednej z restauracji   

brzegowej i znajdź ukryte skarby w malowniczej miejscowości Sintra w otoczeniu wspaniałej  

górskiej scenerii. Renomy tego miejscu dodał zamek na wzgórzu i liczne pałace wśród bujnej  

zieleni, które opisał poeta Lord Byron jako " wspaniałego Eden„. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTO 
To najbardziej niesamowite, bogate, wielowymiarowe miasto zawsze zaskakuje turystów. 

Będąc drugą co do wielkości metropolią w Portugalii, Porto oferuje dużo więcej atrakcji  

turystycznych niż gatunków słodkich win, z których jest znane. Historyczne centrum Porto  

jest wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa, dzięki 18 i 19-wiecznym barokowym  

kościołom, pałacom i rezydencją. Dostojne dwory, romantyczne ogrody i parki, oszałamiające  

muzeum sztuki współczesnej Serralves, dzięki portugalskiemu architektowi Álvaro Siza  

tworzy całokształt krajobrazu Porto. Znakomita gastronomia, przyjazne nastawienie  

mieszkańców, nocne życie tworzy atmosferę Porto "jednej z najlepiej strzeżonych tajemnic w  

Europie". 

 



PROGRAM 

Dzień 1  

Lizbona 
Przyjazd na lotnisko do Lizbony i prywatny transfer do hotelu 

Zameldowanie i zakwaterowanie  

Wolny czas 

Dzień 2 

Lizbona, Wybrzeże Estoril, Sintra  
Spędzimy kilka godzin zwiedzając i odkrywając tajemnice Lizbony. Na początek udamy  

się w kierunku dzielnicy Belém, aby zobaczyć jedne z najbardziej charakterystycznych  

zabytków, które były celem rejsów morskich 15-ego i 16-ego wieku. Zatrzymamy się w Torre  

de Belém – twierdzy militarnej, klasyfikowanej do światowego dziedzictwa UNESCO. Ta  

militarna budowla była miejscem wyjazdu karaweli i odkrywców i miejsca wyjazdu dla  

karawel i odkrywców, które łączyło wiele zakątków świata. Ponadto poznamy Pomnik  

Odkrywców, który został otwarty z okazji 500. rocznicy śmierci Księcia Henryka.  

Następnie odwiedzimy klasztor Hieronimitów (klasyfikowany do Światowego Dziedzictwa  

UNESCO) oraz arcydzieło w stylu manuelińskim i Narodowe Muzeum Powozów, które  

zawiera jedną z najważniejszych i najbogatszych zbiorów autokarowych na świecie.  

Kontynuując wyprawę wzdłuż rzeki Tagu, odwiedzimy Alfama, najstarszą dzielnicę Lizbony.  

Wrócimy do placu Marques de Pombal, poprzez monumentalny plac Rossio i plac handlowy  

oraz serce Lizbony – aleję Avenida da Liberdade. 

 

Czas wolny na lunch. Następnie przejedziemy do Sintry, miasta gdzie rodzina królewska  

spędzała lato i odwiedzimy Pałac Narodowy. Będziemy mieć trochę wolnego czasu, aby wybrać  

się do lokalnych sklepów rzemieślniczych lub spróbować słynne ciastka. Popłyniemy wzdłuż  

najbardziej na zachód odsuniętego punktu kontynentalnej Europy, czyli Cabo da Roca i dalej  

wzdłuż wybrzeża, mijając plażę Guincho. Następnie dotrzemy do Cascais i do przepaści  

położonych w nadmorskich klifach (Boca do Inferno). Przed powrotem do Lizbony zwiedzimy   

Estoril ze słynnym kasynem.  

 

Zakwaterowanie w Lizbonie. 



PROGRAM 

Dzień 3 

Lizbona  

 
Proponujemy wizytę w zachodnim regionie, gdzie udamy się z wizytą do religijnych miejsc:  

Obidos, Fatimy, Batalha i Nazare. Rozpoczniemy od spotkania w Óbidos i podziwiamy jego  

średniowieczne mury, rustykalne białe domy i bogate i różnorodne lokalne tradycje miasta.  

Następnie udamy się do Alcobaça , aby zobaczyć imponujący kościół klasztorny (wpisany  

do światowego dziedzictwa UNESCO). Pierwszy kościół gotycki miał zostać zbudowany w  

Portugalii i miał stanowić miejsce tragicznej śmierci kochanków D.Pedro i D.Ines de Castro.  

Zobaczymy malownicze i kolorowe miasteczko rybackie Nazaré , gdzie zjemy lunch. Istnieje  

również szansa, aby dowiedzieć się czegoś o legendzie i tradycji tego miasta. Gdy jest to  

możliwe, idziemy do miasta Sitio, by zachwycić się wspaniałymi widokami na plaży Nazare.  

Następnie wyruszymy do miasta Batalha, aby zobaczyć kościół klasztorny (także wpisany do  

światowego dziedzictwa UNESCO). Również zobaczymy witraże, będące gotyckimi  

arcydziełami. Wreszcie dotrzemy do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, który  miejscem  

światowych pielgrzymek. Istnieje również Kaplica Objawień z wizerunkiem Matki Bożej  

Fatimy. Poświęcimy trochę czasu dla bazyliki, gdzie znajdują się groby trzech świadków i  

kościoła Świętej Trójcy, czwarta co do wielkości na świecie pod względem pojemności.  

Będziemy również mieć możliwość uczestniczenia we Mszy. Przemierzając kolorowe  

regiony rolnicze, wrócimy do Lizbony.  

 

Istnieje możliwość aby dzień przeznaczyć na zwiedzanie Lizbony według własnych 
zamierzeń.  

 

Zakwaterowanie w Lizbonie.  

 

 



PROGRAM 

Dzień 4  

Lizbona, Porto  
Po śniadaniu udamy się prywatnym transferem do głównego dworca kolejowego z Lizbony 
do Porto. Podróż będzie trwać około dwie godziny i trzydzieści minut. Po przybyciu do 
Porto przejedziemy do hotelu, aby się zakwaterować. Po południu rozpoczniemy 
zwiedzanie stolicy północnej Portugalii i miasta wpisanego do światowego dziedzictwa 
UNESCO. Porto ma jedno z najbardziej niezwykłych historycznych ośrodków w całej 
Europie, wybrany jako pierwsza europejska destynacja w  2013 roku przez Lonely Planet.  

 

Z katedry udamy się do winnic, aby ta podróż była niezapomniana, dzięki środowisku 
bogatym w historię, tradycję i kulturę.  

 

Najważniejsze punkty:  

• Katedra 

• Dworzec kolejowy São Bento 

• Księgarnia Lello 

• Centrum miasta – wpisane na listę Światowego Dziedzictwa  

• Winnica i degustacja wina 

 

Obiad i czas wolny 

Nocleg   

 



PROGRAM 

Dzień 5  

Porto  
Sugerujemy, aby przeznaczyć piąty dzień na odpoczynek w Porto i zwiedzanie miasta 

według własnego planu.  

 

Istnieje możliwość przejazdu do regionu Minho, znanego z najpiękniejszych krajobrazów 

naturalnych w Portugalii i historycznego bogactwa miasteczek sąsiadujących.  

 

Guimarães to miasteczko, gdzie narodził się pierwszy portugalski król. W 2012 roku zostało 

wybrane na Europejską Stolicę Kultury i wpisane do UNESCO.  

Braga, założona pod nazwą „Bracara Augusta” w okresie Cesarstwa Rzymskiego, uczyniło go 

jednym z najstarszych chrześcijańskich miast na świecie. Znane jako "miasto" 

Arcybiskupów i monumentalnego dziedzictwa religijnego. W 2012 roku zostało wybrane, 

jako Europejska Stolica Młodzieży 2012. 

 

Główne punkty zwiedzania:  

• średniowieczny zamek 

• centrum miasta – wpisane na listę UNESCO 

 

Obiad 

Zwiedzanie historycznego centrum Braga i Katedra 

Wizyta w „Sameiro" i sanktuariów „Bom Jesus" 

Nocleg w Porto. 

Dzień 6 

Porto 
Wolne dni w mieście. 

Noclegi w Porto 

Dzień 7 

Porto 
Prywatny transfer  

Wyjazd z hotelu w Porto na lotnisko. 

 

KONIEC naszych usług 

 



PAKIET  

Pakiet gwarantuje:  

• Zakwaterowanie ze śniadaniem (3 noce w Lizbonie + 3 noce w Porto) 

• Prywatny transfer 

• Wycieczki po Lizbonie i wybrzeżu Sintra 

• Wycieczka do Porto 

• Bilet kolejowy pomiędzy Lizboną a Porto 

 

 

 

 

Club Sport Travel Sp. z o. o. sp. k. 
ul. Krzywickiego 34 lok. 9 
02-078 Warszawa  
NIP: 701-036-62-26 
Tel. 22-622-99-40 


