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POZNÁVACÍ ZÁJEZD po největších krásách PORTUGALSKA:
Lisabon - Tomar - Batalha - Alcobaca - Fátima - Coimbra - Braga Guimaraes - Porto - Óbidos - Mafra - Sintra...
TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:
1/ Čt 06.05. - Čt 13.05.2021

Fátima

19.990,- Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V cca 6 h. odlet z Prahy. První část prohlídky LISABONU.
Cestou do historického centra průjezd Parkem národů, místy, kde
se konalo EXPO98. Návštěva katedrály a čtvrti Alfama. Zastávka
na nejzápadnější výspě Evropy - skalnatém mysu Cabo da Roca.
Transfer do hotelu v Colares nedaleko Sintry. Volné odpoledne.
Možnost ind. návštěvy pláže Maça, cca 1,5 km od hotelu. Nocleh.
2. den: Návštěva opevněného města ÓBIDOS, zvaného též
"svatební", protože jej králové dávali svým manželkám jako
svatební dar. Prohlídka cisterciáckého kláštera ALCOBACA s
největším gotickým kostelem v Portugalsku a kláštera Řádu
Kristova v TOMARU, bývalého sídla templářských rytířů.
Procházka městečkem FÁTIMA - poutní místo, kde se v roce
1917 třem pasáčkům zjevila Panna Marie. Ubytování.
3. den: Návštěva města COIMBRA s jednou z mála románských
katedrál v Evropě a univerzitou. První část prohlídky PORTA,
druhého největšího města Portugalska s bohatstvím církevních i
světských památek. Ubytování v letovisku Povoa de Varzim.

4. den: Prohlídka BRAGY, dávného církevního centra země.
Zastávka na známém poutním místě BOM JESUS DO MONTE.
Návštěva GUIMARAES, rodiště prvního portugalského krále
Alfonse I., města, které bývá nazýváno kolébkou portugalského
národa. Návrat na ubytování.
5. den: Dokončení prohlídky PORTA. Fakultativně ochutnávka
portského vína ve vinných sklepích společnosti Calem. Návštěva
dominikánského kláštera BATALHA, který byl založen na počest
velkolepých vítězství portugalských vojsk nad nepřítelem.
Ubytování v Colares.
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6. den: Návštěva kláštera MAFRA, který je největší portugalskou
stavbou (rozloha 40000m2, 880 místností). Odpočinek v rybářském
městečku ERICEIRA s úzkými uličkami a bílými domy vypínajícími
se vysoko nad hladinou moře. Prohlídka letního sídla panovníků
ve městě SINTRA. Možnost návštěvy Národního paláce, případně
výstředního sídla Quinta da Regaleira. Návrat do hotelu.
7. den: Prohlídka LISABONU (čtvrť Alfama, čtvrť Baixa s výtahem
Santa Justa, náměstí Praca do Comércio, Torre de Belém,
Památník objevitelů, klášter sv. Jeronýma...). Návrat na ubytování.
8. den: Volné dopoledne v místě ubytování (odpočinek u moře).
Odpoledne transfer na letiště v Lisabonu. Přílet v cca 22:00 hod.
do Prahy.

Poutní místo
Bom Jesus do Monte

Lisabon - Belém
opevněné město Obidos

Sintra

CENA ZAHRNUJE:
- letenku Praha - Lisabon - Praha
- letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
- dopravu klimatizovaným autokarem
- 7x ubytování v hotelu (2 lůžkové pokoje s možností přistýlky
a vlastním sociálním zařízením)
- 7x snídani
- služby průvodce
- pojištění CK proti úpadku
CENA NEZAHRNUJE:
- komplexní pojištění 35,- Kč/den (pojištění léčebných výloh
v zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu,
pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku do 25.000,- Kč)
- doporučená částka na vstupné: cca 80,- €
SLEVY A PŘÍPLATKY:
- FM při platbě zálohy 2.000,- Kč (platí do 31.1.2021) = -800,- Kč
- 6x večeře = 2.400,- Kč
- komplexní pojištění = 280,- Kč
- 1-lůžkový pokoj = 3.500,- Kč
Garant zájezdu: CK Mamut-Tour, s.r.o.

Cabo da Roca

