PORTUGÁLIA – Fly & Drive & Sleep
VARÁZSLATOS PORTUGÁLIA
8 nap / 7 éjszaka (Budapest – Lisszabon – Budapest)

Budapest | Lisszabon | Sintra | Cabo da Roca | Guincho | Cascais | Estoril | Óbidos |
Alcobaça | Nazaré | Bathala | Fátima | Leiria | Coimbra | Tomar | Santarém | Évora | |
Lisszabon | Budapest

1. nap: Budapest | Lisszabon
Megérkezés Lisszabonba, majd a bérautó felvétele a reptéren. Szállás Lisszabonban. (1 éjszaka)
2. nap: Lisbon | Estoril | Cascais | Guincho | Cabo da Roca | Sintra | Óbidos
Reggeli után a „portugál Riviéra” (Estoril és Cascais) és az évnként megrendezésre kerülő
szörf világbajnokságról híres Guincho strand érintésével érkezünk el Európa legnyugatibb
pontjához, a Cabo da Roca kilátóhoz. Sintra-ban megtekintjük a portugál uralkodók korábbi
rezidenciáját (Palacio Nacional de Sintra és Palacio da Pena), majd a késő délutáni órákban a
középkori várfallal körülvett, varázslatos kisvárosba, Óbidosba érkezünk. Maradandó élmény
a naplementekor tett séta a fehérre meszelt házak közötti szűk utcákon, ill. a kisvároskörül a a
várfalon csodálatos kilátással. Szállás Óbidosban. (1 éjszaka) (160 km)
3. nap: Óbidos | Alcobaça | Nazaré | Batalha | Fátima | Leiria | Coimbra
Reggeli után Portugália legnagyobb templomát, a XII. században egyszerű középkori stílusban
épült alcobaça-i kolostort tekintjük meg. (Világörökség). Ebéd Nazaré-ban, a hagyományait mai
napig őrző hangulatos halászfaluban. A következő megállónk Batalha gótikus stílusban épült
kolostora, „Portugália csipkekendője”, majd utunk Fátimában, a világ egyik legismertebb
keresztény zarándokhelyén folytatódik. A városka minden szegletéből a Szűzanya csodás
megjelenésének emléke árad. Leiria hangulatos városában gyömyörködhetünk a dombon
emelkedő várból. Érkezés az esti órákban Coimbraba, Portugália egykori fővárosába, a híres
egyetemi városba. Szállás. (1 éjszaka) (190 km)
4. nap: Coimbra | Tomar
Reggeli után ismerkedés Coimbraval, Európa egyik legősibb egyetemi városával. Az egykori
főváros Portugália legszebb műemlékeivel büszkélkedhet. (Santa Cruz templom, Sé Velha, Sé
Nova, Santa Clara kolostor, Botanikus kert, Egyetem) A XVIII. században épült híres könyvtár a
portugál birodalom értékeinek jegyét hordozza magán. Ebéd a belvárosban a Mondego folyó
partján csodálatos panorámával a városra. Érkezés a kora délutáni órákban Tomar-ba, a
szerzeteslovagok emlékét őrző impozáns Convento de Cristo-nak (Világörökség) otthont adó
hangulatos kisvárosba. Szállás. (1 éjszaka) (100 km)
5. nap: Tomar | Santarém | Évora
Reggeli után a portugál gótika központjába, egyben a portugál bikaviadalok fontos színhelyére,
Santarém-be utazunk. Séta az óvárosban (Igreja do Seminario, Igreja do Marvila), majd a
kilátásban gyönyörködhetünk a Jardim das Portas do Sol teraszáról. Ebéd után folytatjuk utunkat
Évorába, Portugália múzeumvárosába. Ne szalassza el a lehetőséget, hogy megtekintse Santa
Maria gránitkatedrálisát, a régi jezsuita egyetemet, a római kori Diana templomot és a bizarr
csontkápolnát! A Giraldo téren hangulatos kávézókat talál, pihenésképp egy finom tea, vagykávé
elfogyasztását javasoljuk. Szállás Évorában. (1 éjszaka) (250 km)
6. nap: Évora | Lisszabon
Reggeli után elhagyjuk Évorát, érkezés a déli órákban a hét domb városaként emlegetett
Lisszabon-ba. Ismerkedés a belvárossal: Szt. György vár, Alfama negyed, Baixa negyed (Praça
dos Restauradores, Elevador de Santa Justa, Rossio, Praça do Comercio), Bairro Alto negyed.
Esti programként javasoljuk, keresse fel a DOCAS bárjait. Szállás Lisszabonban. (2 éjszaka) (150
km)
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7. nap: Lisszabon
Reggeli után Belém városrész felfedezése (Jeromos kolostor, Felfedezések emlékműve,
Belém torony…), majd látogatás az 1998-as Expo területére – Óceanarium…. Szállás
Lisszabonban.
8. nap: Lisszabon | Budapest
Reggeli a szállodában, majd a bérautó leadása a lisszaboni reptéren, hazautazás.

A 8 napos fly and drive program igény szerint meghosszabbítható lisszaboni tartózkodással, lisszabontengerparti vagy algarve-i üdüléssel. Válasszon szállodaajánlataink közül: www.aquatravel.hu !
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