portUgalia
wycieczKi w cenie

PoRtuGALIA – wysunięty najdalej na zachód kraj europy – w starożytności
uznawany za koniec świata. ciągle nie odkryty, turystyczny raj pełen
średniowiecznych miast, urokliwych pałaców, wspaniałych świątyń
i niepowtarzalnych atlantyckich plaż. miejsce, w którym spotkamy się
z wielowiekową kulturą, gościnnością miejscowej ludności i klimatem
idealnym do letniego wypoczynku.
SAn PEdRo dE MoEL – niewielka, spokojna miejscowość położona
bezpośrednio nad oceanem atlantyckim. malownicze klifowe wybrzeże
sąsiaduje tu z szerokimi plażami. W miejscowości znajdziemy wszystko
czego w czasie letniego wypoczynku poszukują turyści; zagospodarowane
plaże, bary czy restauracje. znajdziemy też ciszę, spokój i nieprawdopodobne
krajobrazy. W zasięgu kilkunastominutowego spaceru znajdziemy też plaże
znacznie mniej uczęszczane idealne dla ludzi szukających spokoju. san
pedro charakteryzuje idealna lokalizacja względem najważniejszych atrakcji
turystycznych kraju (140 km do lizbony, 50 km do fatimy, 200 km do porto).
ZAKWAtERoWAnIE:
hotel „MAR E SoL” **** – pięknie położony nad atlantykiem na wysokości
malowniczych klifów. ok. 300 m od plaży w centrum san pedro de moel.
ok. 15 min spaceru od rozległych plaż ciągnących się od rogatek miejscowości.
hotel remontowany w 2008 r.
PoKoJE: wygodne 2 osobowe pokoje z łazienkami, tV i bezprzewodowym
internetem. Wszystkie pokoje wyposażone w klimatyzację (w cenie).
WYPoSAŻEnIE: hotel posiada restaurację z pięknym widokiem na ocean
serwującą wyśmienite posiłki kuchni lokalnej jak i europejskiej. W hotelu
znajdziemy też bar, małe spa (dodatkowo płatne) oraz słoneczny taras.
WYŻYWIEnIE: 2 x dziennie; śniadania w formie bufetowej, obiadokolacje
w formie posiłków serwowanych.
RAMoWY PRoGRAM IMPREZY:
dzień 1: Wylot z Katowic – pyrzowic ok. godz. 17.45; zbiórka uczestników na
lotnisku ok. godz. 15:.0 (szczegółowe godziny podamy na kilka tygodni przed
odlotem). przelot do lizbony. przejazd autokarem do san pedro de moel.
zakwaterowanie w hotelu w godzinach wieczornych, obiadokolacja, nocleg
dzień 2 – 10: pobyt w san pedro de moel, wypoczynek aktywny i mniej
aktywny, codziennie śniadanie i obiadokolacja w hotelu. W programie
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pobytu wycieczki (W CEnIE):
CABo dA RoCA – najdalej na zachód wysunięty punkt europy +
oBIdoS – malownicze, średniowieczne miasteczko z zamkiem i doskonale
zachowanymi murami obronnymi, miejsce produkcji Ginjinhy – słynnego
wiśniowego likieru + nAZARE – letni kurort, sanktuarium matki Bożej
Karmiącej.
CoIMBRA – zwana „portugalskim Krakowem” dawna stolica kraju. siedziba
najstarszego uniwersytetu i przepięknej romańskiej katedry.
fAtIMA – jedno z najważniejszych sanktuariów maryjnych na świecie.
miejsce objawień z 1917 r. + BAtALIA i ALCoBAÇA – potężne gotyckie
klasztory wpisane na listę unesco.
dzień 11: Śniadanie w hotelu, wykwaterowanie z hotelu, przejazd do
lizBony – jednej z najpiękniejszych stolic europy; zwiedzanie m.in. zamek
św. jerzego, katedra nmp, klasztor hieronimitów, wieża Belem, pomnik
odkrywców. przejazd na lotnisko w lizbonie, wylot do Katowic ok. godz.
21.20.
dzień 12: przylot do Katowic w godzinach nocnych (ok. godz. 02.00).
WYCIECZKI fAKuLtAtYWnE (dodAtKoWo PŁAtnE):
Porto – położone nad atlantykiem drugie co do wielkości miasto portugalii.
znane z produkcji słynnego czerwonego wina o tej samej nazwie, jedno
z bogatszych w zabytki miast na półwyspie iberyjskim. W programie m.in.
wizytówka miasta – budowany przez eiffla most ludwika i, barokowy kościół
i wieża clérigos, katedra. Cena ok. 110 zł lub 25 €/ os.
Peniche – półwysep z niesamowitym skalistym wybrzeżem, rejs na
archipelag wysp Berlenga – rezerwat atlantyckiej przyrody. Cena ok. 60 zł
lub 15 €/ os. + ok. 20 € na rejs.
Ceny wycieczek fakultatywnych zawierają transport oraz opiekę pilota. Nie
zawierają opłat za ewentualne bilety wstępu oraz przewodników lokalnych.
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TERMIN

Cena za os.
w pok. 2, 3 os.

1

02.07 – 13.07

3 450

STAŁE OPŁATY / ZNIŻKI

zniżka dla dzieci do lat 11 jako 3. os. w pok.
na dostawce

- 600

CENA OBEJMUJE

przelot na trasie Katowice – lizbona – Katowice, 1 sztukę bagażu
podręcznego o maksymalnych wymiarach 42 x 32 x 25 cm, transfery
z lotniska i na lotnisko w lizbonie, 10 noclegów w hotelu„mar e sol”****
w san pedro de moel, wyżywienie: 10 śniadań i 10 obiadokolacji
w hotelu, 4 wycieczki autokarowe na miejscu: lizbona, cabo do roca
+ obidos + nazare, coimbra, fatima + Batalia + alcobaca, opiekę
pilota / przewodnika, lokalną opłatę klimatyczną, ubezpieczenie Kl
i nnW.
CENA NIE OBEJMUJE

biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, obsługi przewodników
lokalnych, wycieczek fakultatywnych, ewentualnego wynajmu
systemów słuchawkowych – koszt uczestnictwa w całym programie –
ok. 80 €/ os., opłaty za bagaż rejestrowany do luku do 23 kg – 320 zł/
bagaż/ 2 str., napoi do obiadokolacji (fanta, cola, piwo, itp.), wycieczek
fakultatywnych podczas wypoczynku w hotelu, dopłaty do pokoju
1 os. - 1200 pln.
UwAgI

program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
uzależnione jest to od czasu przejazdów, godzin otwarcia oraz
dostępności zwiedzanych obiektów. pilot nie oprowadza po
zwiedzanych obiektach. ceny biletów wstępu mogą ulec zmianie.
Każdy uczestnik musi posiadać ważny dowód osobisty lub paszport.

4 wycieczki w cenie
15

