Portugalska 9 dni
INDIVIDUALNO POTOVANJE!
LIZBONA- SINTRA- CABO DA ROCA- OBIDOS- NAZARE- FATIMA- COIMBRA- AVEIRO- PORTODOLINA REKE DUORO- ZVEZDNE GORE- MONSANTO- CASTELO BRANCO- EVORA
- obiščite šarmantno Lizbono, študentsko Coimbro in delavski Porto
- uživajte v veličastni dolini reke Duoro, vstopite v sanjski svet Visoke planote
- začutite se v Zvezdnih gorah in na planjavah Alenteja
Zasanjana dežela ob Atlantiku. Dežela prijaznih ljudi. Z eno nogo v evropski sedanjosti, z drugo v bleščeči
preteklosti osvajalskih zlatih časov. Ob obali se nizajo velika mesta in glavne znamenitosti dežele. V notranjosti
najdete čutno portugalsko bit in veličastno naravo.

Odhodi: po dogovoru
* PO ŽELJI VAM UREDIMO TUDI LETALSKI PREVOZ DO PORTUGALSKE!

1. dan LIZBONA. Ob pristanku prevzem avtomobila. Vožnja do hotela in nastanitev. Nočitev. Predvidena nastanitev:
Mundial (Brezplačno privatno parkirišče je na voljo pri hotelu (rezervacija ni potrebna).) (H*)
2. dan LIZBONA – SINTRA – CABO DA ROCA – CASCAIS – BELEM - LIZBONA. Zajtrk. Vožnja do Sintre, kjer
si lahko od zunaj ogledate kraljevo palačo, ki jo po želji lahko tudi obiščete. Predlagamo sprehod in raziskovanje
Sintre, ki je eno izmed lepših vzdušij v deželi. Sledi vožnja do Cabo da Roca, ki je najzahodnejši rt Evrope. Tu se
pogled preko 150 m visoke pečine prepadno spušča v Atlantik. Na poti proti Lizboni lahko postanete še v kraljevski
ribiški vasici Cascais. Vožnja v Belem, kjer obiščete kraje, od koder so portugalski pomorščaki odhajali v svet - dva
dragulja pod zaščito Unesca: belemski stolp in samostan sv. Hieronima s cerkvijo, v kateri so grobnice portugalskih
kraljev, portugalskega Prešerna in Vasca da Game. Priporočamo še postanek ob spomeniku slavnih pomorščakov raziskovalcev. Vožnja do hotela in nastanitev. Nočitev. (H*, Z)

3. dan LIZBONA. Zajtrk. Z metrojem se lahko odpeljete na ogled portugalske prestolnice, ki leži na sedmih gričih
ob reki Tejo. Od trga Rossio se sprehodite po ulici Avgusta do slavoloka, obiščete mestno katedralo in se vzpnete do
gradu sv. Jurija s čudovitim pogledom na mesto. Nato se lahko spustite se v staro mestno četrt Alfamo, dušo stare
Lizbone. V prostem popoldnevu lahko zaživite z mestnim jedrom in se vklopite v lagodno »mediteransko« vzdušje ali
pa obiščete prizorišče Expa98 s čudovitim akvarijem. Nočitev. (H*, Z)
4. dan LIZBONA – OBIDOS – ALCOBACA – NAZARE – FATIMA – COIMBRA. Zajtrk. Dan lahko začnete z
vožnjo do kraljičine vasice Obidos, kjer se izgubite v njenih umetniških uličicah in poizkusite ''žinžo''! Predlagamo, da
se nato odpeljete v Alcobaco, kjer doživite najlepši evropski cistercijanski samostan iz 12. stoletja (UNESCO). Obiščite
gotsko cerkev s sarkofagoma lepe Ines in Pedra (ljubezenska zgodba), po želji pa lahko obiščete samostan. V
obmorski vasici Nazare si najprej privoščite enkraten pogled z vrha, na prostrani peščeni plaži pa se dotaknete širnega
Atlantika in lahko si privoščite odlično ribje kosilo. Vožnja do slovitega romarskega središča Fatima, kjer lahko
obiščete svetišče, začutite romarsko vzdušje in se sv. Mariji priporočite za prihodnost. Po prihodu v Coimbro,
predlagamo zaključni sprehod s hriba s staro univerzo mimo vseh glavnih znamenitosti do hotela. Nastanitev.
Prepustite se idiličnemu večernemu sprehodu ob reki Mondego … Večerja in nočitev. Predvidena nastanitev: D. Luis
(Brezplačno privatno parkirišče je na voljo pri hotelu (rezervacija ni potrebna).) (H, Z)
5. dan COIMBRA – AVEIRO – PORTO - AMARANTE. Zajtrk. Vožnja do ribiškega Aveira, kjer si lahko ogledate
barvite čolne in se z njimi (za doplačilo) popeljete po kanalih … Sprehod po "portugalskih Benetkah", morda okusite
"ovuš moleš"? Vožnja v Porto, eno najlepših evropskih mest ob reki Duoro! Predlagamo, da se od tržnice mimo vseh
glavnih znamenitosti spustite na živahno in pisano nabrežje Ribeira, od tam pa si po želji lahko ogledate Borzo in
cerkev sv. Frančiška, ali se vzpnete tudi do mestne katedrale. Po želji (za doplačilo) sledi presenetljivo fotogeničen
izlet z ladjico po reki Duoro. Še panoramska vožnja po "pravi" Portugalski v Amarante. Raziskovanje vasice. Večerja
in nočitev. Predvidena nastanitev: Navarras by Tamega Clube (H, Z)
6. dan AMARANTE – DOLINA REKE DOURO – TRANCOSO – GOUVEIA/SEIA. Zajtrk. Začenja se del potovanja
za sladokusce v srčiko portugalske dežele! Priporočamo spust v dolino reke Duoro; panoramska vožnja med z
vinogradi pokritimi hribi je užitek zase. To so kraji, od koder prihaja grozdje za sloviti portovec. Obiščite "quinto"
(posestvo) portovca in poizkusite odlična vina (za doplačilo). Vzpon med slikovitimi vinogradi vas dramatično vpelje
v samotno Visoko planoto hrastov, posejanih z granitnimi osamelci. Postanete lahko v skrivnostni vasici ter se
sprehodite do prazgodovinskih menhirjev. V skladu s časom poizkusite čokoladne sardine! V sončnem zahodu se
peljete do vznožja Zvezdnih gora do hotela. Večerja in nočitev. Predvidena nastanitev: Eurosol Gouveia (H, Z)
7. dan GOUVEIA/SEIA – ZVEZDNE GORE – MONSANTO – CASTELO BRANCO. Zajtrk. Vzpnete se v slikovito
Zvezdno gorovje, kjer vas čakajo sprehodi po enkratni mesečevi pokrajini. Cesta vas pripelje vse do najvišjega vrha
celinske Portugalske – na Torre (1.993 m). S pogledom na ledeniško dolino reke Zezere se spustite v Covilho. Potem
vas pot vodi v obmejno Nizko deželo, posejano z neštetimi srednjeveškimi gradovi. Tu življenje še vedno teče kot
nekoč. Vrhunec dneva pa je magična vasica Monsanto, kjer vam na sprehodu do gradu zastane dih, da bi še kar
ostali in raziskovali … Vožnja do "Belega gradu". Večerja in nočitev. Predvidena nastanitev: TRYP Colina Do Castelo
(H*, Z)
8. dan CASTELO BRANCO – EVORA – LIZBONA. Zajtrk. Z granitnega višavja se spustite v rodovitne valovite
ravnice Alentejo – objame vas mehkoba in nepreglednost nasadov plutovcev. Skrivnostno skriti med bujnimi plutovci
vas čakajo največji megalitski ostanki na Iberskem polotoku. Priporočamo obisk Evore (UNESCO), kjer z živahno
sedanjostjo sobivajo rimski, mavrski in srednjeveški ostanki. Zunanji ogled znamenitosti – kostnica, rimski tempelj,
množica cerkva in raziskovanje okolice. Vožnja do Lizbone in namestitev v hotelu. Zvečer se (za doplačilo) z metrojem
lahko odpeljete do restavracije s fado večerom, kjer boste uživali v otožno hrepeneči glasbi. Nočitev. Predvidena
nastanitev: Mundial (H*, Z)
9. dan LIZBONA. Odjava iz hotela in vožnja do letališča Lizbona. Oddaja rent a car-ja. Konec potovanja.

Cena na osebo v dvoposteljni sobi znaša od:
Cena na osebo v dvoposteljni sobi vključuje:

690,00 EUR

-

7,5 nočitev v hotelih 3*-4* z zajtrkom po programu,
»rent a car« - najem vozila srednje kategorije, z vsemi potrebnimi zavarovanji in neomejeno kilometrino,
stroške priprave in organizacije potovanja.

VSTOPNINE v ceno niso vključene. Vstopnine po želji na kraju samem: LIZBONA: samostan sv. Hieronima
pribl. 10 EUR, Grad sv. Jurija pribl. 8,50 EUR; Belemski stolp pribl. 5 EUR; SINTRA: kraljeva palača pribl. 9,50 EUR;
ALCOBACA: samostan pribl. 6 EUR; PORTO: cerkev sv. Frančiška pribl. 3,50 EUR, Borza pribl. 7 EUR, EVORA:
kostnica pribl. 2 EUR; stolnica pribl. 3,50 EUR.
**Prevozi: Portugalsko lahko raziskujete z najetim vozilom. Agencija Oskar vam uredi najem avtomobila. Predviden
rent a car:

Doplačila po želji (na osebo):
- odstopnina v primeru višje sile: 4,56 % vrednosti potovanja,
- dodatno zdravstveno zavarovanje.
- prevoz z GoOpti do letališča Benetke.
Doplačila po želji (na kraju samem):
- fado večer (program z večerjo, kozarcem vina ter kavico) od: 40 EUR,
- vožnjo s čolni v Aveiru in vožnja z ladjico v Portu od: 18 EUR,
- obisk vinske kleti z degustacijo od: 5 EUR.
Plačila na kraju samem:
- strošek goriva, cestnin in parkirnin ter osebne potrošnje.
OPOZORILO! Hotelom na Portugalskem s 1.1.2016 je prišla v veljavo turistična taksa – od 1€ na osebo na noč,
plačilo na licu mesta.
DRUGI PODATKI:
VIZE: Slovenci potrebujemo le veljaven potni list ali osebno izkaznico.
ZDRAVJE: obveznih cepljenj ni.
Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar so sestavni del programov in so kot posebna tiskana priloga na voljo
na vseh prodajnih mestih. Z vplačilom akontacije potnik potrdi, da je z njimi seznanjen in jih v celoti sprejema.
PRIPRAVA POTOVANJA: marec, 2019.
ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar.
LEGENDA za vrsto storitev in namestitev:
Z – zajtrk, K – kosilo, V – večerja
H – nočitev v hotelu 1/2/3 zvezdice
H* – nočitev v hotelu 3+/4 zvezdice
H** – nočitev v hotelu 5 zvezdic

P*– penzion / lokalne namestitve, dvoposteljne sobe s kopalnico
P – lokalne namestitve (dvoposteljne sobe s skupno kopalnico, več posteljne sobe …)
PT – nočitev na vlaku ali ladijska kabina
O – nočitev zunaj (šotor, jurta, ladijska paluba ...)ka

