
 

 
 

 
 

Πανόραμα  Πορτογαλίας  
 

Λισσαβώνα – Σίντρα – Κασκάις – Εστορίλ - Κάβο ντα Ρόκα – Κοίμπρα – Αβέιρο – Πόρτο -  

Όμπιντους – Ναζαρέ - Φάτιμα5  μέρες 
 

1η μέρα:  Αθήνα – Λισσαβώνα   
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα την Πορτογαλία, την γραφική και φιλόξενη 

Λισσαβώνα.  Άφιξη και  ξενάγηση  στην  ιστορική  πόλη, που διατηρεί έως και σήμερα το λατινικό ένδοξο 

χαρακτήρα της. Θα επισκεφθούμε ένα από τα πιο φημισμένα αξιοθέατα της πόλης είναι το Μουσείο με τις 

Βασιλικές Άμαξες, όπου θα θαυμάσουμε μια μοναδική σε πολυτέλεια και πλούτο συλλογή που 

χρονολογείται ανάμεσα στον 17ο και 19ο αιώνα. Επόμενη επίσκεψη  είναι το μοναστήρι των Ιερωνυμιτών, 

το πιο εντυπωσιακό σύμβολο της πορτογαλικής δύναμης και πλούτου. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το 

μνημείο των Ανακαλύψεων καθώς και τον χαρακτηριστικό Πύργο του Μπελέμ, που χτίστηκε το 1515,  στις 

όχθες του ποταμού Tagus για να προστατεύσει τις εκβολές του ποταμού και έχει χαρακτηριστεί από την 

UNESCO ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, απ’ όπου ξεκίνησαν οι Πορτογάλοι 

θαλασσοπόροι για τα πέρατα της γης.  Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Στο ελεύθερο 

απόγευμα σας προτείνουμε να περπατήστε ως την Placa Rossio, εκεί που χτυπάει δυνατά η καρδιά της 

Λισσαβώνας, αφεθείτε στις γαστρονομικές απολαύσεις και παρασυρθείτε στους έντονους ρυθμούς της. 

 

2η μέρα :  Λισσαβώνα - Σίντρα – Κασκάις – Εστορίλ – Κάβο Ντα Ρόκα   
Πρωινό μπουφέ στο  ξενοδοχείο. Αναχώρηση για μία  ευχάριστη εκδρομή στα περίχωρα της Λισσαβώνας. 

Πρώτη μας στάση η Σίντρα, θερινή κατοικία των βασιλέων, μια πόλη που αφθονεί σε φυσική ομορφιά και 

χαρακτηρίζεται από την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της. Το Παλάθιο Ρεάλ, δεσπόζει στην κορυφή 

ενός καταπράσινου βουνού. Στη συνέχεια θα περάσουμε από το Κασκάις, ένα παραδοσιακό ψαροχώρι 

που αναπτύσσεται δίπλα στην πρωτεύουσα και το Εστορίλ, το θέρετρο όλων των εποχών, το οποίο 

θεωρείται από τα πιο σημαντικά τουριστικά σημεία παγκοσμίως και παρέχει ποικίλες δραστηριότητες όπως 

γήπεδο γκόλφ, αγωνιστική πίστα καθώς και ένα από τα μεγαλύτερα καζίνο της Ευρώπης. Τελευταία μας 

επίσκεψη το δυτικότερο σημείο της Ευρώπης, το ακρωτήρι  Cabo da Roca. Επιστροφή  το μεσημέρι στη 

Λισσαβώνα και απόγευμα  ελεύθερος.  To βράδυ σας προτείνουμε να απολαύσετε τα παραδοσιακά 

πορτογαλικά τραγούδια fado, που έγιναν γνωστά σε όλο τον κόσμο από την φημισμένη τραγουδίστρια  

Αmalia Rodrigues.   

 

3η μέρα :  Λισσαβώνα – Όμπιτους – Φάτιμα – Ναζάρε - Πόρτο  
Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο.  Αναχώρηση για το Πόρτο. Καθ οδών θα επισκεφθούμε το  πανέμορφο 

μεσαιωνικό χωριό των καλλιτεχνών, το Όμπιτους όπου θα έχουμε την ευκαιρία να περιπλανηθούμε  στα 

γραφικά στενά σοκάκια της πόλης, ανάμεσα σε λευκά σπίτια  στολισμένα με πολύχρωμα λουλούδια.  Στη 

συνέχεια θα επισκεφθούμε την  θρησκευτική πρωτεύουσα της Πορτογαλίας τη Φάτιμα και τέλος το 

γραφικό  ψαροχώρι της  Ναζαρέ.  Αργά το απόγευμα άφιξη  στο μεσαιωνικό Πόρτο τη  δεύτερη πιο 

σημαντική πόλη της Πορτογαλίας με τα ξακουστά κρασιά του,  χτισμένη στις όχθες του ποταμού Douro. 

Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος στη διάθεση σας για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη.  

 

4η μέρα :  Πόρτο  
Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο. Στην πρωινή  ξενάγηση  θα επισκεφθούμε την  περιοχή Ριμπέϊρα,  που 

εκτίνεται κατά μήκος του ποταμού, με  πολλά παραδοσιακά καταστήματα και με μία ανοιχτή αγορά.  Στην 

άνω πόλη θα δούμε τον Καθεδρικού Ναού και το υπέροχο κτίριο που στεγάζεται ο σιδηροδρομικός 

σταθμός.  Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το  ναό του Άγιου Φραγκίσκου και το Παλάτι Μπόλσα, που 

σήμερα  στεγάζεται το Εμπορικό Επιμελητήριο και παλαιότερα το χρηματιστήριο. Τέλος θα επισκεφθούμε 

κάποιο παλιό οινοποιείο της πόλης, όπου για πολλά χρόνια ωριμάζει το περίφημο κρασί “ΠΟΡΤΟ” και θα 

έχουμε τη χαρά να γευθούμε σε ειδικά κατασκευασμένο ποτήρι “calice” την υπέροχη γεύση του και το 

πλούσιο άρωμα του. Επιστροφή  το μεσημέρι στο ξενοδοχείο  και απόγευμα  ελεύθερος.   

 

5η μέρα :  Πόρτο – Αβέιρο  – Κόιμπρα    
Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το Αβέιρο (Αβέιρου στα πορτογαλικά), μιας από τις πιο 

ιδιαίτερες πόλεις της Πορτογαλίας στην οποία κυριαρχεί το υδάτινο στοιχείο. Είναι η  “Βενετία της 

Πορτογαλίας”, με τις  περίφημες  βάρκες  που μοιάζουν αρκετά με παραδοσιακές γόνδολες της Βενετίας. 

Άφιξη στην Κοίμπρα  και ξενάγηση πόλης. Η πόλη με τα παραδοσιακά σπίτια κατά μήκος του ποταμού 

Μοντέγκο αποτελούν μαζί με το πανεπιστήμιο τα κυριότερα αξιοθέατα αυτής της πόλης.  

Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.    



 

 
 

 

6η μέρα :  Κόιμπρα – Λισσαβώνα -  Αθήνα   
Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Νωρίς το μεσημέρι μεταφορά στο αεροδρόμιο της 

Λισσαβώνας και πτήση επιστροφής. Άφιξη στην Αθήνα αργά το βράδυ.  

 

Περιλαμβάνονται: 
 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα–Λισσαβώνα– Αθήνα με την Aegean Airlines/ Swiss  

 Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* 

 Πρωινό από μπουφέ καθημερινά 

 Μεταφορές, Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα 

της εκδρομής.  

 Αρχηγός - συνοδός  

 Ασφάλεια αστικής και επαγγελματικής ευθύνης.  

 Φ.Π.Α. 

 

Δεν περιλαμβάνονται: 
 Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 175 €    

 Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, παλάτια, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται.  

 Δημοτικοί φόροι στο ξενοδοχείο 6€ το άτομο τη νύχτα, πληρωτέοι τοπικά 

 Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο ή δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα  

 Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων, στη Λισσαβώνα το άτομο τη βραδιά  1€, πληρωτέοι τοπικά 

 

 

Αναχωρήσεις 

 

04/04/18 

                   

27/04, 01/06/18 

Τιμές κατ’ άτομο  

Ξενοδοχείο 4* 

Δίκλινο 645 € 735 € 

Επιβ. Μονόκλινου 200 € 200 € 

Παιδί (έως 12 ετών) 595 €  685 € 

Φόροι Αεροδρομίων 175 € /LX 150 € / A3 

                               

Ενδεικτικές Πτήσεις : 
Από Προς Αναχώρηση Άφιξη 

Swiss Air / 04/04 
Αθήνα Ζυρίχη 06.30 08.20 

Ζυρίχη Λισσαβώνα 12.00 13.50 

Λισσαβώνα Ζυρίχη 14.30 18.10 

Ζυρίχη Αθήνα 21.10 00.45 

    
Aegean Airlines  / 27/04 

Αθήνα Λισσαβώνα 07.20 09.45 

Λισσαβώνα Αθήνα 00.30 /3May 06.25 

     

Σημειώσεις :  
 Τα προγράμματα μπορούν να εκτελεστούν με διαφορετική σειρά. Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περι-

ηγήσεις είναι ενδεικτικές και μπορεί να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν 

 Οι παιδικές τιμές ισχύουν για διαμονή παιδιού (έως 12 ετών) στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες , σε 

πρόσθετη κλίνη εκτός εξαιρέσεων . 

 Παιδιά που ταξιδεύουν συνοδεία ενός γονέα, χρειάζονται έγγραφη συγκατάθεση του άλλου γο-

νέα από το αστυνομικό τμήμα ή ΚΕΠ.  

 Διαβατήριο σε ισχύ ή ταυτότητα νέου τύπου είναι απαραίτητα για όλες τις εκδρομές στην Ευρώ-

πη. Για εκδρομές εκτός χώρες Schengen ενημερωθείτε από το γραφείο μας . Οι ταξιδιώτες που 

δεν είναι κάτοχοι ελληνικών διαβατηρίων πρέπει να επικοινωνούν με την πρεσβεία της χώρας που 

θα ταξιδέψουν.  Τα παιδιά έως 12 ετών ταξιδεύουν μόνο με διαβατήριο σε ισχύ.  

 Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά  και μία αποσκευή μέχρι 23 κιλά  
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