PORTUGALIA i nie tylko!
Termin wycieczki 02 – 18 września 2022r.
Dzień 1
NIEMCY: KOLONIA
Zbiórka uczestników wycieczki w umówionym miejscu i o ustalonej godzinie. Wyjazd (wczesne godziny ranne).
Przejazd do Niemiec. Przyjazd do KOLONII, krótki spacer, np.: gotycka katedra (wizytówka miasta), promenada
nad Renem, Most Hohenzollernów, Wielki Kościół św. Marcina, ratusz. Przejazd do hotelu; obiadokolacja; nocleg.
Dzień 2
BELGIA: BRUGIA
Śniadanie. Przejazd do Belgii. Przyjazd do BRUGII - flamandzkiej Wenecji, miasta wybornej czekolady, nie mniej
wybornego piwa i wspaniałych koronek, np.: Markt (dzwonnica Belfort, hale targowe), Burg (Bazylika św. Krwi,
ratusz), urokliwe brugijskie kanały (możliwość realizacji rejsu i zobaczenia Brugii z poziomu wody),
Rozenhoedkaai, Kościół NMP. Ciepły posiłek. Przejazd na teren Francji na nocleg w hotelu turystycznym.
Dzień 3
FRANCJA: ROUEN
Śniadanie. Poznawanie atrakcji turystycznych ROUEN, np.: Katedra Notre-Dame (rozsławiona dzięki obrazom
impresjonisty Claude’a Moneta), Rue du Gros Horloge z domami wykonanymi techniką muru pruskiego,
Pałac Sprawiedliwości, Plac Vieux Marché (w 1431r. spalono tu na stosie Joannę d’Arc). Ciepły posiłek.
Przejazd na nocleg w hotelu turystycznym.
Dzień 4
HISZPANIA: SAN SEBASTIAN
Śniadanie. Przejazd do SAN SEBASTIAN, miasta słynnego festiwalu filmowego, baskijskiego, ale i hiszpańskiego
kurortu mającego niewątpliwie to „coś”, np.: klimatyczna starówka z Bazyliką Santa María del Coro, Placem
Constitución, Ulicą 31. Sierpnia (nazywaną świątynią baskijskiej gastronomii), Wzgórze Urgull lub Igueldo, piękna
plaża La Concha (Muszla), kompozycja wyjątkowo osobliwych rzeźb nazywana Peine del Viento (Grzebień
Wiatru). Przejazd do hotelu; obiadokolacja; nocleg.
Dzień 5
HISZPANIA: SANTIAGO DE COMPOSTELA
Śniadanie. Przejazd do SANTIAGO DE COMPOSTELA, zwiedzanie Sanktuarium Świętego Jakuba, które, obok
Jerozolimy i Rzymu, było w średniowieczu najważniejszym ośrodkiem pielgrzymkowym. Obiadokolacja i nocleg w
hotelu.
Dzień 6
PORTUGALIA: BRAGA, PORTO
Śniadanie. Przejazd na teren Portugalii. Na miły początek portugalskiej przygody wizyta w BRADZE - mieście
baroku, zawdzięczającemu swą nazwę arcybiskupom, posiadającemu najstarszą katedrę w Portugalii i jedną z
najciekawszych świątyń w kraju - Bom Jesus (zaskakuje odwiedzających kaskadą schodów, udekorowanych
ogrodami i fontannami na poszczególnych piętrach). Przejazd do PORTO - stolicy północnej Portugalii, miasta o
dużym znaczeniu ekonomicznym i przemysłowym, z niezwykłą architekturą (budynki z granitu, w których szary
kamień kontrastuje ze sławnymi portugalskimi kafelkami - tzw. azulejos), znanego ośrodka winiarskiego, np.:
pozłacany Kościół św. Franciszka, Palácio da Bolsa (ze swoją sławną salą arabską), nabrzeże rzeki Douro (rzeki
będącej duszą Porto) z zacumowanymi z tradycyjnymi łodziami używanymi w przeszłości do transportu beczek
winem; obiadokolacja i nocleg w hotelu.

Dzień 7
PORTUGALIA: BATALHA, ALCOBAÇA, NAZARÉ, COIMBRA
Śniadanie. Wyjazd do BATALHY z najpiękniejszym gotyckim klasztorem w kraju (Mosteiro da Batalha),
wybudowanym dla upamiętnienia ważnej dla Portugalii zwycięskiej bitwy z Kastylijczykami z 1385r. Przejazd do
ALCOBAÇA, w opinii wielu ekspertów, z najlepiej zachowanym w Europie klasztorem Cystersów, mieszczącym
m.in. sarkofag Pedro i Inês (pary kochanków uważanych za przykład największej i najtragiczniejszej historii
miłosnej). Przejazd do NAZARÉ, miejscowości malowniczo położonej nad oceanem; podziwianie wspaniałych
widoków z tarasu ulokowanego na klifie. Przejazd do COIMBRY, dawnej stolicy Portugalii, ważnego ośrodka
akademickiego, miejsca, w którym rozbrzmiewa osobliwa, lokalna odmiana muzyki fado, np.: kompleks
najstarszego w Portugalii uniwersytetu (założony w 1290r., wpisany na listę UNESCO), Stara Katedra (cenny
zabytek sztuki romańskiej), Kościół św. Krzyża (miejsce pochówku pierwszych królów Portugalii). Przejazd od
hotelu; obiadokolacja; nocleg.
Dzień 8
PORTUGALIA: WYPOCZYNEK
Śniadanie. Czas na przyjemny relaks w jednej z miejscowości na wybrzeżu; obiadokolacja; nocleg w hotelu.
Dzień 9
PORTUGALIA: TOMAR, FÁTIMA
Śniadanie. Przejazd do TOMAR, którego wizytówką jest zachwycający, znajdujący się na liście UNESCO zespół
klasztorny Zakonu Templariuszy. Przejazd do FÁTIMY, najważniejszego sanktuarium Portugalii i jednocześnie
jednego z najważniejszych i największych sanktuariów maryjnych w Europie i na świecie; nawiedzenie Bazyliki
Różańcowej (z grobami pastuszków - Wizjonerów - Łucji, Hiacynty i Franciszka), Kaplicy Objawień (miejsca, gdzie
dzieciom ukazywała się Matka Boska) oraz Bazyliki Trójcy Przenajświętszej; czas na indywidualną kontemplację.
Przejazd do Aljustrel, pobliskiej wioski, w której urodzili się i mieszkali Wizjonerzy oraz miejsca ukazania się Anioła
Pokoju (zwanego również Aniołem Portugalii). Przejazd do hotelu; obiadokolacja; nocleg.
Dzień 10
PORTUGALIA: LIZBONA
Śniadanie. Odkrywanie uroków LIZBONY - niezwykłej portugalskiej stolicy, której architektoniczną wizytówką jest
styl manueliński (typowy tylko dla tego kraju); panoramiczne zwiedzanie przybliżające takie miejsca jak: Praça do
Comércio, Rossio (serce Lizbony), Rua Augusta, Praça dos Restauradores, Av. Da Liberdade, Praça Marquês de
Pombal, Parque Eduardo VII; spacer po dzielnicy Alfama (katedra, Kościół św. Antoniego, Zamek św. Jerzego,
Panteon Narodowy); spacer po dzielnicy Belém na wybrzeżu Tagu (oryginalny pomnik miasta - wieża Belém,
Klasztor Hieronimitów z przepięknym kościołem dedykowanym Świętej Maryi Betlejemskiej, gdzie spoczywa m.in.
Vasco da Gama). Powrót do hotelu; obiadokolacja; nocleg.
Dzień 11
PORTUGALIA: SINTRA, CABO DE ROCA
Śniadanie. Przejazd do SINTRY, malowniczo położonej miejscowości (u stóp gór), założonej przez Celtów,
ufortyfikowanej przez Maurów, która za sprawą swojego mikroklimatu stała się doskonałym miejscem dla letnich
rezydencji portugalskich władców już od XIV wieku, np.: Pałac Narodowy, Stare Miasto. Kolejny przystanek to
CABO DE ROCA (Przylądek Roca), najbardziej na zachód wysunięty punkt kontynentalnej Europy z latarnią
morską spoglądającą na ocean z ponad 100-metrowej skały. Powrót do Lizbony drogą wzdłuż wybrzeża ze
znanymi miejscowościami wypoczynkowymi europejskich elit jak Estoril i Cascais. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
Dzień 12
PORTUGALIA: ÉVORA
Śniadanie. Wyjazd w kierunku miasta Évora przez spektakularny most Vasco da Gama (liczący ok. 18 km długości,
spinający brzegi Tagu w okolicach Lizbony i miejscowości Montijo); po drodze możliwość zobaczenia najnowszej
części Lizbony z jej modernistyczną architekturą - Parque das Nações (miejsce targów EXPO’98) oraz oceanarium
(największe w Europie); turystyczna wizyta w ÉVORZE, mieście z tytułem światowego dziedzictwa kultury,
atmosferą południa, białymi domkami z żółtymi i niebieskimi obramowaniami okien i drzwi, pełnym zabytków z
zamierzchłych czasów imperium rzymskiego i arabskiego. Przejazd do Hiszpanii. Przyjazd do Salamanki;
obiadokolacja i nocleg w hotelu.
Dzień 13
HISZPANIA: SALAMANKA
Śniadanie. Zwiedzanie SALAMANKI, jednego z najpiękniejszych hiszpańskich miast, słynnego ośrodka
uniwersyteckiego, przyjemnie „tonącego” w złotym kolorze swoich zabytków, z całym mnóstwem wręcz
magicznych miejsc, spacer, np.: Plaza Mayor (najpiękniejszy i największy plac w Hiszpanii, jeden z
najpiękniejszych w Europie!), Pałac Monterrey, Casa de las Conchas (niezwykły dom z muszlami), Pałac Salina,
Torre del Clavero (wieża w stylu mudejar), La Clerecía, Uniwersytet Papieski, Plac Anaya, połączone ze sobą
Stara i Nowa Katedra, Huerto de Calixto y Melibea (ogród uchodzący za najbardziej romantyczny zakątek miasta),
Jaskinia Salamanki, Klasztor i Kościół San Esteban (gościł tu m.in. Krzysztof Kolumb), Rzymski Most. Przejazd do
Francji. Ciepły posiłek. Nocleg w hotelu turystycznym.

Dzień 14
FRANCJA: BAYONNE
Śniadanie. Przejazd do BAYONNE, nieoficjalnej stolicy francuskiej Krainy Basków, skrywającej wiele tajemnic (to
stąd pochodzi bagnet, pierwowzór majonezu - sos bayonnaise czy powiedzenie „sumy bajońskie”), miasta 3 sił czasu, wiatru i rzek oraz kuszącej słodkości - wyśmienitej czekolady (jej pierwsze manufaktury powstały tu już na
początku XVII w.!), np.: Arènne de Bayonne (arena do walk z bykami, zdobiona z zewnątrz wizerunkami sławnych
torreadorów), Rue Port Neuf, zabytkowa karuzela z 1900r., nabrzeże rzeki Nive z zachowanymi starymi domami
(m.in. zbudowanymi z muru pruskiego), gotycka Katedra Sainte-Marie (stojąca na pielgrzymkowym szlaku
Santiago de Compostela), XVII-wieczne fortyfikacje (zaprojektowane przez słynnego francuskiego geniusza
inżynierii wojskowej - marszałka Vauban). Ciepły posiłek. Przejazd na nocleg w hotelu turystycznym.
Dzień 15
FRANCJA: LYON
Śniadanie. Przejazd do malowniczo położonego nad brzegami Saony i Rodanu LYONU, gastronomicznej stolicy
Francji, ważnego ośrodka naukowo-badawczego, siedziby Interpolu, np.: Stare Miasto (wpisane na listę
światowego dziedzictwa UNESCO) z Katedrą św. Jana Chrzciciela, Wzgórze Fourvière z bazyliką, Metalową
Wieżą (przypominającą słynną Wieżę Eiffla), ruinami rzymskiego teatru, ale przede wszystkim z przepiękną
panoramą Lyonu i rzek. Ciepły posiłek. Przejazd na nocleg w hotelu turystycznym.
Dzień 16/17
FRANCJA: COLMAR
Śniadanie. Krótka wizyta w urokliwym COLMAR, będącym kwintesencją alzackości, wyrażającą się w architekturze
szachulcowymi domami (domami z muru pruskiego), wznoszącymi się tu przy brukowanych uliczkach, w kuchni świetnymi alzackimi winami, np. spacer po starówce i Małej Wenecji. Bezpośredni przejazd do Polski przez
Niemcy. Powrót w wyznaczone przez Klienta miejsce; zakończenie imprezy (nad ranem 17-go dnia).

Cena na osobę 6.300,- zł
ŚWIADCZENIA, KTÓRE ZOSTANĄ UJĘTE W CENIE WYCIECZKI:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

15 noclegów wg programu (w hotelach pokoje 2-3-osob., jedynki za dopłatą);
30 posiłków wg programu;
przejazd komfortowym autokarem (miejsce wyjazdu/powrotu: Brzeg);
ubezpieczenie w Signal Iduna (NNW - 15.000 zł i KL - 15.000 EUR);
obsługa pilota;
taksy turystyczne;
obligatoryjne składki tyt. Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i
Pomocowego.

Turystycznego

Funduszu

Cena wycieczki nie będzie obejmować: biletów wstępu, usług obowiązkowych miejscowych przewodników,
zestawów słuchawkowych, ewentualnych przejazdów lokalnymi środkami transportu, programów
dodatkowych.

