
 

Wczasy w Portugalii  
Porto – Fão – Santiago de Compostela – Braga – Barcelos  

20 – 27.06.2019 

     
 

Program wyjazdu: 

 

Dzień 1 
Spotkanie na lotnisku w… o godz…., przelot do portugalskiego miasta Porto, po przylocie transfer do 

czterogwiazdkowego hotelu Axis Ofir Beach Resort ****, ulokowanego między Oceanem 

Atlantyckim, a wodami rzeki Cávado w miejscowości Fão. Zakwaterowanie w pokojach, spotkanie 

organizacyjne, nocleg. 

 

Dzień 2 
Śniadanie, wycieczka fakultatywna do Porto. W Portugalii popularne jest stare powiedzenie, które 

mówi: „W Porto pracują, w Bradze się modlą, w Coimbrze studiują, a w Lizbonie wydają” – i 

faktycznie oddaje ono trochę klimat Porto, które jest najważniejszym miastem północnej Portugalii, 

lecz nie wolno zapominać, że oferuje również innowacyjną architekturę, która kontrastuje z 

zabytkowym centrum oraz szeregiem atrakcji, które razem sprawiają, że miasto to jest niezwykle 

wyjątkowe. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

 

 
 

 

 

 



Dzień 3 
Śniadanie, wycieczka fakultatywna do Bragi, które liczy sobie ponad 2000-letnią historię i które jest 

jednym z najstarszych miast chrześcijańskich na świecie. Cechą charakterystyczną miasta są liczne 

seminaria duchowne. Pod względem gospodarczym dominują zakłady przemysłu skórzanego, 

drzewnego, spożywczego i chemicznego. Kościoły, piękne pałacyki, miejskie rezydencje bogatych 

rodzin czy obfita zieleń ogrodów nadają Bradze niepowtarzalnego uroku i czynią z niej miasto chętnie 

odwiedzane przez turystów. Zobaczymy m.in.: Katedrę, której budowę rozpoczęto w 1070 r.; Pałac 

Biskupi; Ogród Santa Barbara; Plac Republiki; Wieżę Warowną; Pałac Rua do Raio. Ponadto 

przejedziemy do usytuowanej  4 km od Bragi miejscowości o nazwie Tenões, które słynie ze świątyni 

Bom Jesus. Znajduje się ona na szczycie zalesionego wzgórza i jest celem licznych pielgrzymek, 

ponieważ w przeszłości zdarzały się tam ozdrowienia. Budowlę wyróżniają zachwycające schody oraz 

tarasy, które zdobione są przez fontanny i rzeźby. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

 

Dzień 4 
Śniadanie, następnie czas wolny na plażowanie przy Oceanie Atlantyckim lub korzystanie z 

hotelowego basenu. Wieczorem Msza św., obiadokolacja, nocleg.  

 

Dzień 5 
Śniadanie, wycieczka fakultatywna do Santiago de Compostela – stolicy Galicji, miasta które leży w 

północno-zachodniej części Hiszpanii. To bardzo zielona część Hiszpanii z celtyckimi wpływami, 

nastrojowa, piękna, majestatyczna i inna od pozostałych części tego kraju. W mieście znajduje się 

Katedra, jedna z najważniejszych świątyń pielgrzymkowych, miejsce docelowe drogi Świętego 

Jakuba, a według tradycji miejsce spoczynku Św. Jakuba Większego jednego z dwunastu apostołów, 

uczniów Jezusa Chrystusa. Budowla jest jedną z największych dzieł architektury romańskiej w 

Hiszpanii i najważniejszych świątyń w średniowieczu. Bogata w liczne dzieła sztuki, przede 

wszystkim romańskiej rzeźby, takie jak Brama Złotników czy Portal Chwały. Inną osobliwością 

katedry jest Botafumeiro – wielka kadzielnica o ponad 700-letniej historii. Czas na indywidualną 

modlitwę, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

 

Dzień 6 
Śniadanie, następnie czas wolny na plażowanie przy Oceanie Atlantyckim lub korzystanie z 

hotelowego basenu. Wieczorem Msza św., obiadokolacja, nocleg.  

 

Dzień 7 
Śniadanie, przejazd na wycieczkę fakultatywną do Barcelos, które związane jest z symbolem 

Portugalii – charakterystycznym kogutem. Początki miasta sięgają czasów starożytnych, kiedy to 

znajdowała się tam jedna z rzymskich osad, która w kolejnych wiekach rozwinęła się w znaczący 

ośrodek handlowy regionu. Do czasów obecnych zachowały się tu imponujące średniowieczne 

obwarowania miejskie oraz podziemne lochy. Odwiedzając miasto warto obejrzeć m in. wzniesiony w 

XIV wieku i zniszczony w czasie trzęsienia ziemi w 1755 roku gotycki zamek dawnych książąt 

Barcelos (Paço dos Condes de Barcelos); XIII-wieczny kościół Santa; dawny klasztor a obecnie 

Kościół św. Marcina z Manhete; wybudowaną w stylu manuelińskim XV-wieczną rezydencję Solar 

dos Pinheiros; budynek ratusza miejskiego oraz wybudowany w XIV wieku z polecenia Dom Pedra 

gotycki kamienny most. Powrót do hotelu, obiadokolacja, Msza św., nocleg. 

 

Dzień 8 
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, transfer na lotnisko w …, przelot do… Zakończenie wczasów. 

 

 

 

 



Zakwaterowanie: 

Axis Ofir Beach Resort Hotel **** - znajdujący się w portugalskiej miejscowości Fão hotel, którego 

charakteryzuje cudowne położenie – otoczony jest zielenią i usytuowany między Oceanem Atlantyckim, a 

wodami rzeki Cávado. Od piaszczystej plaży dzieli go zaledwie kilka kroków, a w pobliżu obiektu znajdują się 

również sklepy, bary i restauracje. Hotel cieszy się bardzo dobrą opinią, na portalu booking.com oceniany 

jest na 8,4/10 (ponad 2100 opinii, na dzień 20.08.2018 r.). 

 

Pokoje dwuosobowe: pokoje urządzone są w nowoczesnym stylu, z łazienką (√suszarka, √ręczniki, 

√płyny kąpielowe ), balkonem, klimatyzacją, TV (√kanały telewizji satelitarnej), telefonem, sejfem oraz 

lodówką. 

 

Dodatkowe atrakcje: odkryty basen; taras z leżakami i parasolami; garden-bar przy basenie; kręgielnia; 

korty tenisowe; plac zabaw dla dzieci; kawiarnia;  darmowy dostęp do Wi-Fi, piaszczysta plaża przy hotelu. 

 

Wyżywienie: w mieszczącej się na terenie hotelu restauracji z przepięknym widokiem na ocean 

serwowane są śniadania w formie różnorodnego i bogatego bufetu szwedzkiego, na wyróżnienie mogą zasłużyć 

codziennie świeże owoce, lokalne wędliny, wypieki. Obiadokolacje, również w formie urozmaiconego bufetu 

kuchni śródziemnomorskiej. Warto zaznaczyć, że w restauracji, zarówno w trakcie śniadania jak i obiadokolacji, 

odbywają się tzw. Show cooking , podczas których szef kuchni wraz z pomocnikami przygotowują w zależności 

od pory dnia różnorodne dania. Przykładowo rano są to puszyste omlety z serem i szynką, sadzone jajko z 

bekonem czy pyszne naleśniki, a wieczorem owoce morza, steki czy grillowane warzywa dla wegetarian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cena obejmuje: Cena nie obejmuje: 

 Przelot  samolotem:                      

- xyz-Porto-xyz 

- wstępów do obiektów muzealnych 

 Transfery autokarowe:  

-lotnisko-hotel-lotnisko  

- obowiązkowej opłaty na Turystyczny Fundusz 

Gwarancyjny (10zł/os.) 

 7 noclegów w hotelu **** - taksy klimatycznej (10€/os./pobyt) 

 7 śniadań w formie bufetu - wycieczki fakultatywnej (Barcelos 30€, Porto 

30€, Braga 30€, Santiago de Compostela 60€) 

 7 obiadokolacji w formie bufetu - napojów do obiadokolacji 

 Napoje do śniadań - aparatów audio-guide (10 zł/os.) 

 Ubezpieczenie KL+NNW  

 Opiekę pilota  

 Bagaż podręczny (10 kg, 55x40x20cm) + 

torebka (35x20x20 cm) 

 

 Podatek VAT  

 

 

  

 

Cena: 2890 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!!! 


