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PORTUGALIA – HISZPANIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BATALHA – ALCOBAÇA – TOMAR – FATIMA – GRUTAS DA MOEDA – 
GRUTAS MIRA DE AIRE –  COIMBRA – PORTO – SANTIAGO DE COMPOSTELA – LEON – 

BURGOS – SEGOVIA – AVILA – SALAMANKA – MADRYT – ESCORIAL – TOLEDO – 
BAEZA – GRANADA – KORDOBA – RONDA – GIBRALTAR – PARK NARODOWY EL 

TORCAL – 
SEWILLA  – ALGARVE – EVORA – SINTRA – CABO DA ROCA – LIZBONA 

 
PROGRAM RAMOWY  24.04 – 09.05.2010 (16 DNI) 

 
DZIEŃ 1 24.04.10 sobota 
Wylot o godz. 15:20 z Warszawy liniami lotniczymi TAP. Przylot do Lizbony o godz. 18:20. Przejazd 
do Fatimy na obiadokolację i nocleg. 
 
DZIEŃ 2 25.04.10 niedziela   BATALHA – ALCOBAÇA – TOMAR  
Śniadanie. Zwiedzanie: Batalha – Klasztor Santa Maria da Victoria, arcydzieło stylu manuelińskiego – 
obiekt wzniesiony dla upamiętnienia decydującego zwycięstwa nad Hiszpanią w XIV w. Podziwiać 
będziemy kaplicę Fundatorów ze wspaniałymi witraŜami, Królewskie KruŜganki oraz KapitulaŜ, gdzie 
znajduje się Grób Nieznanego śołnierza. Alcobaça – Klasztor Santa Maria de Alcobaca. W panteonie 
królewskim oglądać będziemy grobowce kilku królowych i infantów z pierwszej dynastii. Podziwiać 
będziemy takŜe Komnaty Królewskie z licznymi posągami królów portugalskich i cennymi 
polichromiami. Przejazd do Tomar – miejscowości, gdzie wznosi się wyjątkowa budowla Convento de 
Christo – klasztor zbudowany przez templariuszy, będący najwspanialszym w kraju przykładem sztuki 
manuelińskiej. Powrót do Fatimy. Obiadokolacja, po której moŜliwość udziału w wieczornej procesji 
ze świecami, nocleg. 
 
DZIEŃ 3 26.04.10 poniedziałek   FATIMA – GRUTAS DA MOEDA – GRUTAS MIRA 
DE       AIRE - COIMBRA 
Śniadanie, po którym nawiedzenie Sanktuarium Maryjnego w Fatimie: Bazylika, Kaplica Objawień, 
moŜliwość udziału we Mszy Świętej. Następnie Zwiedzimy jaskinie „Grutas da Moeda” oraz „Grutas 
Mira de Aire” – największą jaskinię w Portugalii ze wspaniałymi formacjami skalnymi i basenami. 
Przejazd do Coimbry – dawnej stolicy Portugalii, miasta uniwersyteckiego, w którym przeszłość jest 
wciąŜ obecna  nie tylko w murach zabytków lecz takŜe w Ŝywych tradycjach studenckich. Spacer w 
historycznym centrum, wspaniała architektura katedr Se’ Velha i Se’ Nova oraz kościół Santa Cruz, w 
którym pochowani zostali pierwsi władcy Portugalii. Zobaczymy takŜe najstarszy uniwersytet w kraju.  
Powrót na obiadokolację i nocleg. 
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DZIEŃ 4 27.04.10 wtorek  PORTO 
Śniadanie, po którym udamy się do Porto – drugiego pod względem ilości mieszkańców miasta 
Portugalii, od którego nazwę wzięło słynne wino. Zwiedzanie historycznego centrum miasta z 
kościołem P.W. Św. Franciszka, który zaskakuje wystrojem wnętrza. Spacer po nastrojowej dzielnicy 
Ribeira. Degustacja wina porto. Przejazd na obiadokolację i nocleg do Santiago de Compostela. 
 
DZIEŃ 5 28.04.10 środa  SANTIAGO DE COMPOSTELA – LEON  
Śniadanie. Nawiedzenie sanktuarium w Santiago de Compostela - miejsca spoczynku Św. Jakuba, 
moŜliwość udziału w naboŜeństwie. Spacer po mieście połączony ze zwiedzaniem. Przejazd do Leon, 
gdzie zobaczymy gotycką katedrę Santa Maria de Regla ze wspaniałymi kruŜgankami, Bazylikę San 
Isidoro  z Panteonem Królewskim pierwszych władców. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicy 
Burgos. 
 
DZIEŃ 6 29.04.10 czwartek  BURGOS  
Śniadanie, po którym zwiedzanie Burgos – katedra Santa Maria, naleŜąca do najwybitniejszych 
pomników architektury gotyckiej na świecie i będąca najwspanialszą budowlą gotycką w Hiszpanii. 
Następnie udamy się na zwiedzanie jednej z winnic połączone z degustacją róŜnych gatunków wina. 
Przejazd na obiadokolację i nocleg. 
 
DZIEŃ 7 30.04.10 piątek  SEGOVIA – AVILA – SALAMANKA  
Śniadanie, po którym przejazd do Segovii. Spacer po mieście zbudowanym na urwistej skale nad 
doliną: akwedukt rzymski, katedra, uliczki średniowiecznego miasta. Przejazd do Avili, gdzie moŜna 
podziwiać średniowieczne miasto, mury obronne, romańską bazylikę św. Wincentego oraz katedrę 
pełną pięknych ołtarzy, rzeźb i grobowców.  Następnie udamy się do Salamanki: Plaza Mayor, 
uwaŜany przez wielu za najpiękniejszy plac w Hiszpanii, uniwersytet, Nowa Katedra i Stara Katedra. 
Przejazd na obiadokolację i nocleg.  
 
DZIEŃ 8 01.05.10 sobota  MADRYT 
Śniadanie, po którym zwiedzanie Madrytu, gdzie zobaczymy: Plaza Mayor ze statuą króla Filipa II, 
Pałac Królewski wraz z ogrodami „Campo del Moro” inspirowanymi ogrodami Wersalu, Stare 
Miasto, Muzeum El Prado. Następnie udamy się na Puerta del Sol – plac na którym wyróŜnia się 
budynek poczty. Na placu znajduje się pomnik Karola II, fontanny oraz rzeźba niedźwiedzia 
wspinającego się na drzewo poziomkowe, który jest symbolem i herbem Madrytu. Przejazd na 
obiadokolację i nocleg.  
 
DZIEŃ 9 02.05.10 niedziela  ESCORIAL – TOLEDO  
Śniadanie, po którym przejazd do Escorial – zwiedzanie kompleksu klasztorno – pałacowego: 
klasztor, pałace, kościół, panteony, biblioteka, liczne skarby sztuki oraz Doliny Poległych. Przejazd do 
Toledo. Zwiedzanie: katedra, Muzeum El Greco, synagoga, Brama Słońca, Alkazar (z zewnątrz). 
Przejazd na obiadokolację i nocleg.  
 
DZIEŃ 10 03.05.10 poniedziałek BAEZA – GRANADA  
Śniadanie, po którym przejazd do Baezy, będącej perłą architektury renesansowej. Spacer po miescie: 
Plaza del Populo, otoczony z trzech stron renesansową zabudową, fontanna lwów, Katedra, Pałac 
Markizów. Następnie udamy się do Granady – perły Andaluzji, miasta słynącego z historii jako ostatni 
bastion Maurów. Zwiedzanie zespołu pałacowo – ogrodowego Alhambry, będącego jednym z 
najwspanialszych zabytków Hiszpanii. Spacer po ogrodach Generalife, pałacu Sułtana ze słynnym 
dziedzińcem lwów. Następnie spacer po najstarszej części miasta, zwiedzanie katedry renesansowej i 
kaplicy grobowej królów katolickich. Wieczorem spektakl Flamenco. Przejazd na obiadokolacje i 
nocleg.  
 
DZIEŃ 11 04.05.10 wtorek KORDOBA – RONDA  
Śniadanie, po którym przejazd do Kordoby – byłej stolicy kalifatu muzułmańskiego. Zwiedzanie 
meczetu, spacer po starówce, synagoga, kwiatowa uliczka. Następnie udamy się do Rondy – jednego z 
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najefektowniej połoŜonych miasteczek w Hiszpanii. Zwiedzanie: Pałac Mondragon, Kościół Santa 
Maria la Mayor, ratusz. Przejazd na obiadokolację i nocleg.  
 
DZIEŃ 12 05.05.10 środa GIBRALTAR – PARK NARODOWY EL TORCAL   
Śniadanie, po którym zwiedzanie Gibraltaru – brytyjskiej enklawy na Półwyspie Iberyjskim: Grota św, 
Michała, gdzie moŜna zobaczyć małpki bezogonowe. Następnie udamy się do Parku Narodowego El 
Torcal. Spacer pośród wspaniałych formacji skalnych.  Przejazd na obiadokolacje i nocleg w okolicy 
Sevilli.  
 
DZIEŃ 13 06.05.10 czwartek SEWILLA – ALGARVE  
Śniadanie, po którym przejazd do Sewilli – stolicy Andaluzji będącej jednym z najpiękniejszych miast 
Hiszpanii: katedra, Alkazar z pięknymi ogrodami, dzielnica Santa Cruz, Dom Piłata – przykład pałacu 
andaluzyjskiego, kościół Macarena, gdzie znajduje się figura Madonny płaczącej diamentami.  
Przejazd na obiadokolację i nocleg na WybrzeŜu Algarve. 
 
DZIEŃ 14 07.05.10 piątek  EVORA  
Śniadanie, po którym wyjazd z Algarve. Przejazd do Evory – zwiedzanie miasta wpisanego na  listę 
światowego dziedzictwa  UNESCO. Zwiedzimy zabytkowe centrum miasta: rzymską świątynię z II 
wieku n.e., stary uniwersytet. Katedrę przypominającą fortecę oraz kościół św. Franciszka ze słynna 
kaplicą kości. W licznych sklepach będziemy mogli nabyć szereg atrakcyjnych pamiątek, wyrobów 
miejscowego rzemiosła. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicy Lizbony.  
 
DZIEŃ 15 08.05.10 sobota SINTRA – CABO DA ROCA – LIZBONA  
Śniadanie. Przejazd do Sintry. Zwiedzanie miasteczka traktowanego jako jeden wielki zabytek. 
Zobaczymy Pałac Pena oraz Quinta da Regaleira. Przejazd na  Cabo da Roca – najdalej na zachód 
wysunięty przylądek  Europy, uznawany przez wieki za koniec świata. Wspaniała panorama Atlantyku 
z perspektywy 140 metrowego urwiska. Przejazd do Lizbony – tura objazdowa zwiedzania miasta. 
Powrót na obiadokolację i nocleg. 
 
DZIEŃ 16 09.05.10 niedziela LIZBONA 
Śniadanie, po którym przejazd do Lizbony na dalsze zwiedzanie: Belem – Klasztor i Kościół 
Hieronimitów, Torre de Belem, Pomnik Odkrywców. Przejazd na lotnisko. Godz. 15:05 odprawa. 
Wylot o godz. 17:05. Przylot do Warszawy o godz. 22:00. 
 
Zapewniamy:  
przelot samolotem na trasie Warszawa – Lizbona – Warszawa  
przejazd luksusowym autokarem  
15 noclegów w hotelach **/***;  
pokoje 2-3  osobowe z łazienkami;  
15 śniadań, 15 obiadokolacji,  
opiekę i informację turystyczną pilota, 
ubezpieczenie KL + Assistance wraz z KL chorób przewlekłych do 10 000 € i NNW do 1300 €. 
 
 
Uwagi  
program jest ramowy i moŜe ulec drobnym zmianom 
dokument niezbędny do wyjazdu: dowód osobisty lub paszport 
na wydatki związane z realizacją programu naleŜy posiadać kwotę ok. Euro 
 
Cena bez dopłat = 4 380,- 
 
Wpłaty:  
1 rata do 29-12-2009 = 500,- 
2 rata do 05-02.2010 = 2000,- 
3 rata do 05-03-2010 = 1880,- 


