NEW BALKAN TOURS
ПОРТУГАЛИЯ
Лисабон - Порто - Синтра - Кабо да Рока - Обидуш - Фатима - Назаре
Ранни записвания до 7 януари 2019

27.08 - 31.08
03.09 - 07.09
17.09 - 21.09

Човек в
двойна/тройна стая

Единична стая

1348 лева
1367 лева
1353 лева

1682 лева
1694 лева
1688 лева

Дете 2 – 11,99 г.
настанено с 2-ма
възрастни
1185 лева
1198 лева
1191 лева

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
Самолетен билет София – Лисабон – София
Трансфер летище – хотел – летище
Регистриран багаж 10 кг с размери до 60x40x30 cm
4 нощувки със закуски в хотел Vip Berna 3*
Туристическа обиколка на Лисабон
Целодневна ексурзия до Синтра и Кабо Да Рока
Целодневна екскурзия до Обидуш, Фатима и Назаре
Целодневна екскурзия до Порто
Медицинска застраховка Асистънс с покритие 10 000 евро
Представител на туроператора с български език за целия престой.
ПОЛЕТНО РАЗПИСАНИЕ:
София- Лисабон: излита: 12:40 / каца: 15:00 ч.
Лисабон- София: излита: 15:40/ каца: 21:40 ч.
РЕЗЕРВАЦИИ:
Капаро 350 лева
Доплащане 31 дни преди датата на пътуване
ПРОГРАМА
ДЕН-1 / Вторник
Среща на Летище София, Терминал 1 за директен полет до Лисабон. Кацане на
летището в Лисабон. Обозрен тур на Лисабон. Разглеждане на статуята на Марке дьо
Помбал, който е възстановил Лисабон след земетресението през 1755 г., което е
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оставило града в разруха. Следвайки Avenida da Libertade посещаваме историческия
площад Rossio. Продължаваме към изящния маснастир Жеронимуш, построен от
Мануел I. Минаваме покрай кулата Белем, която ни смайва със своите блестящи
венециански балкони и кули. Виждаме внушителната статуя на Христос Краля, докато
преминаваме под 25-ти Април – най-дългият висящ мост в цяла Европа. Настаняване в
хотел Vip Berna 3*. Нощувка.
ДЕН-2 / Сряда
Лисабон - Порто. Закуска. Вторият най-голям град в Португалия, Порто е разположен
на десния бряг на река Дуро. Посещаваме църквата Свети Франциск, готическа
архитектура от 17-и век, която се намира в квартал Рибейра - Световен фонд на
ЮНЕСКО. След това се пускаме по този крайречен квартал, един от най-добре
запазените исторически градски райони в страната. Дегустираме вино в една от вилите
в Vila Nova de Gaia. Складовете на най-известните марки, които зреят своите вина под
характерните червени покриви, доминират в сърцето на града. Прибиране в хотела.
Нощувка.
ДЕН-3 / Четвъртък
Лисабон – Синтра - Кабо да Рока
Закуска. Отпътуваме за Синтра, където посещаваме Quinta de Ragaleira дворецът на
мистерията и се разхождаме из величествентие зали, изящни кули и посещаваме
пещерите под двореца. Продължаваме към Националният Дворец на Пена – наистина
дворец, изваден от книжка с приказки. Неслучайно най-посещаваното място в Синтра.
Ще се разходим из пищните градини на двореца и ще минем през множество малки
стаички, всяка от която е украсена с креамични плочки, фигурки на мидени черупки и
порцеланови фрагменти. Завършваме в кулминацията на Пена - Индийската стая.
Отпътуваме към Кабо да Рока – най-западната точка на континетална Европа.
Прибиране в хотела. Нощувка.
ДЕН-4 / Петък
Лисабон – Обидуш – Фатима - Назаре
Закуска. Природа, средновековни крепости и вярата в Божията Майка. Това предлага
тази екскурзия. Обидуш е наречен Градът на Булките след като дворецът на Обидуш е
подарен като сватбен подарък от Фернадо Арагонски на бъдещата си съпруга - Изабел
Кастилска. Така се поставя традиция от техните наследници, която отеква по един или
друг начин до ден днешен. Свободното време е най- добрият начин да усетите
очарованието на средновековния град с неговите тесни улички измежду малките
варосани къщи. Продължаваме към град Назаре, който е един от най- известните
курорти на Costa De Prata. Легендата за статуята на Черната Мадона, донесена от
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Назарет, дава името на днешния град прочул се като Еверест за сърфистите заради
огромните си вълни. Ще посетим църквата Дева Мария от Назаре и продължаваме към
град Фатима. Фатима е център на религионзния туризъм в Португалия от 1917 г.
Историята за 3-те деца, пред които Дева Мария се явава на всяко 13 число от месеца, е
трябвало да бъде тайна между тях и Божията Майка, но едно от момичета разкрива
тайната и хиляди хора се стичат към мястото, за да търсят изцеление за физическите и
душевните болки. Самия Папа Йоан-Павел признава Чудото на Фатима, само нему
също така е споделена последната трета тайна на Фатима, която самият той отнася в
гроба. Време за поклонение в църквата и връщане в Лисабон. Прибиране в хотела.
Нощувка.
ДЕН-5 / Събота
Закуска. Освобождаване на хотела. Свободно време. Трасфер до летището за директен
полет Лисабон - София.
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