Wycieczka do Portugalii
Lizbona –Vieira de Leiria – Fatima – Nazare – Alcobaca – Batalha

07 – 11.10.2019

Dzień 1
Spotkanie na lotnisku Berlin-Schonefeld o godz. 12:00, przelot do Lizbony (14:10-16:45), po
przylocie transfer do trzygwiazdkowego hotelu Cristal Vieira Praia & SPA ***, ulokowanego tuż
przy Oceanie Atlantyckim, w miejscowości Vieira de Leiria, zakwaterowanie, obiadokolacja nocleg.

Dzień 2
Śniadanie, dzień wolny lub przejazd na wycieczkę fakultatywną (min. 30 osób) do Fatimy.
W Fatimie w 1917 roku, troje pasterzy – Franciszek, Hiacynta oraz Łucja - ogłosiło, że objawiła im się
Matka Boska i przekazała trzy tajemnice fatimskie. Udział we Mszy św. w Kaplicy Objawień; spacer
po Placu, gdzie zobaczymy: pomnik z muru berlińskiego; Bazylikę Matki Boskiej Różańcowej, gdzie
spoczywają ciała pasterzy; domy rekolekcyjne; Kościół Trójcy Przenajświętszej. W następnej
kolejności przejazd do Aljustrel – wioski w której urodziła się trójka pasterzy i gdzie znajdują się ich
rodzinne domy. Udział w Drodze Krzyżowej, a po niej zwiedzanie Valinhos – miejsca czwartego
objawienia Matki Boskiej. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 3
Śniadanie, przejazd do stolicy Portugalii – Lizbony, niezwykle urokliwej, intrygującej i pełnej
atrakcji. Zwiedzanie m.in.: Alfamy – najstarszej dzielnicy miasta, zachwyt wzbudzają jej wąskie i
strome uliczki oraz charakterystyczne kamienice wyłożone lokalnymi kafelkami o nazwie azulejos;
Kościół św. Antoniego, który zgodnie z tradycją, został zbudowany na miejscu, gdzie urodził się
święty w 1195 roku; Katedra Najświętszej Maryi Panny; Zamek św. Jerzego; Królewska Bazylika i
Klasztor Najświętszego Serca Jezusowego; Klasztor Hieronimitów. Czas wolny, a po nim powrót do
hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 4
Śniadanie, dzień wolny lub przejazd na wycieczkę fakultatywną (min. 30 osób) do trzech
portugalskich miast: Nazare, Alcobaca i Batalha.
Nazare - jak podaje miejscowa legenda nazwa wioski pochodzi od figury Matki Boskiej, którą do
miasta w IV wieku przywiózł pewien mnich. Dziś Nazaré przyciąga nie tylko swoją tradycją i
urokiem, ale również doskonałymi plażami i klimatem leniwej, rybackiej wioski, gdzie turystyka nie
daje się tak bardzo we znaki. Zwiedzanie Nazaré: Sitio - dawnej wsi na szczycie klifu oraz Pederneira.
dawnej wsi na wzgórzu. Przejazd do Alcobaca i zwiedzanie najważniejszego zabytku miejscowości,
którym jest dawne opactwo cystersów z największym w Portugalii kościołem Santa Maria de
Alcobaça. Od 1989 r. zespół ten znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Następnie
przejazd do miejscowości Batalha i zwiedzanie Klasztoru Matki Boskiej Zwycięskiej, który jest
symbolem dumy narodowej Portugalczyków i demonstracją potęgi tronu Portugalii. Bogactwo
dodatków w postaci zdobień i elementów stylu manuelińskiego architektury klasztornej jest
najjaskrawszym przykładem jak artyści i inżynierowie tego kraju "przetrawiali" w oryginalny, a
czasem można powiedzieć kapryśny sposób elementy mauretańskie, gotyckie, renesansowe a nawet
indyjskie. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 5
Śniadanie, czas wolny na plażowanie lub korzystanie z basenu hotelowego, wykwaterowanie, przejazd
na lotnisko w Lizbonie, przelot do Berlina (17:55 – 22:20), zakończenie wycieczki.

Zakwaterowanie:
Hotel Cristal Vieira Praia & SPA *** - znajdujący się w portugalskiej miejscowości Vieira de Leiria
hotel, którego charakteryzuje cudowne położenie – usytuowany jest naprzeciw Oceanu Atlantyckiego, a od
piaszczystej i szerokiej plaży dzieli go zaledwie kilka kroków. W pobliżu obiektu znajdują się również sklepy,
bary i restauracje. Hotel cieszy się bardzo dobrą opinią, na portalu booking.com oceniany jest na 8,1/10
(ponad 410 opinii, na dzień 20.11.2018 r.).

Pokoje dwuosobowe: nowoczesne pokoje są jasne i eleganckie, w każdym z nich znajduje się łazienka
(√suszarka, √ręczniki), klimatyzacja, TV (√kanały telewizji satelitarnej), telefon oraz minibar, w większości
balkony.

Dodatkowe atrakcje: kryty basen, odkryty basen (czynny do połowy września); taras z leżakami i
parasolami; plac zabaw dla dzieci; kawiarnia; darmowy dostęp do Wi-Fi, piaszczysta plaża przy hotelu, centrum
SPA, łaźnia turecka.

Wyżywienie: w mieszczącej się na terenie hotelu restauracji serwowane są śniadania w formie bufetu
szwedzkiego. Obiadokolacje, również w formie bufetu kuchni śródziemnomorskiej.

Cena obejmuje:
 Przelot samolotem:
- Berlin-Lizbona-Berlin
 Transfery autokarowe:
-lotnisko-hotel-lotnisko
 4 noclegi w hotelu ***
 4 śniadania w formie bufetu







Cena nie obejmuje:
- wstępów do obiektów muzealnych

4 obiadokolacje w formie bufetu
Napoje do śniadań
Ubezpieczenie KL+NNW
Opiekę pilota
Wycieczkę do Lizbony
Bagaż podręczny (10 kg, 55x40x20cm) +
torebka (35x20x20 cm)
 Podatek VAT

- obowiązkowej opłaty na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny (10zł/os.)
- taksy klimatycznej (7€/os./pobyt)
- wycieczki fakultatywnej (Fatima;
Nazare+Alcobaca+Batalha)
- napojów do obiadokolacji
- aparatów audio-guide (10 zł/os.)

Cena: 1990 zł
(min. 40 podróżnych)
W celu zgłoszenia uczestnictwa w wyjeździe wraz z wpłatą w wysokości 1000 zł/os.
proszę dokonać w momencie zapisywania się lub na konto
BP FOCUS Danuta Alechnowicz 91 1090 1476 0000 0001 1369 3130
w tytule podając imię i nazwisko podróżnych oraz dopisek Wczasy 20-27.06.2019
lub skontaktować się pod numerem tel: 502 390 961 lub e-mailem: info@biuro-focus.pl
UWAGA – ZMIANA NUMERU KONTA!!!

