
 

 

Portugalski kalejdoskop z najetim 
vozilom 8 dni 

 

Individualno potovanje  
  
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. 
 

Portugalski kalejdoskop nas najprej popelje v svet glavnih znamenitosti ob Atlantiku - doživite šarmantno 
prestolnico Lizbono, portugalski Oxford – študentsko Coimbro, radoživi in čutni Porto, umetniški Obidos ali ribiški 

Aveiro … Čas portugalskih zlatih let začutite v palači v Sintri ter v samostanski Alcobaci, v Fatimi pa vas prevzame 

romarsko vzdušje … Tu se prava portugalska zgodba šele začenja … 
 

… kajti prava doživetja radovednega sopotnika čakajo v notranjosti dežele. Tu je dolina reke Duoro, 
odmaknjene vasice prijaznih ljudi, ki k popotniku še vedno pristopijo z iskreno zvedavostjo, čudovita narava Serra 

da Estrele in osrednje planote, kjer se je v mesečevi pokrajini granitnih balvanov nekoč ustavil čas … Slikovite 
pokrajine so kot nalašč za sprehode, tu se sprostite in razživite, tu srkate portugalsko bit.  

 

Več o potovanju: 
Lizbona iz mojih oči 

Portugalski kalejdoskop + fotogalerija 
Jesenska skodelica kave 

Zakaj se rada vračam na Portugalsko 

Zakaj se rada vračam na Portugalsko – drugič 
Ko spominki spregovorijo 

Kako je pisani petelin postal sinonim Portugalske 
 

 

 
 

http://www.agencija-oskar.si/blog/lizbona-iz-mojih-oci/
http://www.agencija-oskar.si/blog/portugalski-kalejdoskop/
http://www.agencija-oskar.si/blog/portugalski-kalejdoskop-fotogalerija/
http://www.agencija-oskar.si/blog/portugalska-jesenska-skodelica-kave/
http://www.agencija-oskar.si/blog/zakaj-se-rada-vracam-na-portugalsko/
http://www.agencija-oskar.si/blog/zakaj-se-rada-vracam-na-portugalsko-drugic/
http://www.agencija-oskar.si/blog/ko-spominki-spregovorijo-portugalska/
http://www.agencija-oskar.si/blog/kako-je-pisani-petelin-postal-sinonim-portugalske/
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POTOVANJE PRILAGODIMO VAŠIM ŽELJAM 
 
Stil: Individualno potovanje 

1. dan (SLOVENIJA) – LIZBONA. Polet letala v Lizbono (za doplačilo). Ob pristanku sedi prevzem vozila na 

letališču. Predlagamo vam, da 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. 

Postanete ob spomeniku slavnih pomorščakov. Namestitev in nočitev. (H) 

2. dan LIZBONA – izlet v SINTRO – CABO DA ROCA – CASCAIS – LIZBONA. Zajtrk. Po želji se z metrojem 

odpeljete na ogled portugalske prestolnice; 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. Spustite se še v Alfamo, dušo 

stare Lizbone. Popoldne predlagamo vožnjo do Sintre, kjer si lahko od zunaj ogledate kraljevo palačo in jo morda 

tudi obiščete. Če še niste preveč utrujeni se lahko zapeljete tudi do Cabo da Roca, najzahodnejšega rta Evrope. Tu 
se pogled preko 150 m visoke pečine prepadno spušča v Atlantik. Na poti proti Lizboni se peljete še skozi zanimivo 
ribiško vasico Cascais. Nočitev. (H, Z) 

3. dan LIZBONA – OBIDOS – ALCOBACA – NAZARE – FATIMA – COIMBRA. Zajtrk. Predlagamo vožnjo do 

kraljičine vasice Obidos, kjer se izgubite v njenih umetniških uličicah in poizkusite ''žinžo''! Dan lahko nadaljujete v 
Alcobacu, kjer doživite najlepši evropski cistercijanski samostan iz 12. stoletja (UNESCO). Ena izmed glavnih 

znamenitosti je gotska cerkev s sarkofagoma lepe Ines in Pedra (ljubezenska zgodba), lahko pa obiščete tudi 
samostan. Najbolj radovedne čaka še obmorska vasica Nazare, kjer je enkraten pogled z vrha; na prostrani peščeni 

plaži se lahko dotaknete širnega Atlantika in si privoščite odlično ribje kosilo. Predlagamo še obisk  romarskega 
središča Fatima, kjer obiščete svetišče, začutite romarsko vzdušje in se sv. Mariji priporočite za prihodnost. V Coimbri, 

kjer ste nameščeni, se po želji sprehodite še do univerze na hribu ali pa se prepustite idili ob reki Mondego … Nočitev. 

(H, Z) 
 

4. dan COIMBRA – AVEIRO – PORTO - AMARANTE. Zajtrk. Dan lahko začnete z vožnjo do ribiškega Aveira, 
kjer si ogledate barvite čolne … Prija tudi kratek sprehod po "portugalskih Benetkah", morda okusite "ovuš moleš"? 

Predlagamo da pot nadaljujete v Portu, enem najlepših evropskih mest ob reki Duoro! Od tržnice se mimo vseh 

glavnih znamenitosti pot spušča na živahno in pisano nabrežje Ribeira, od tam pa si lahko ogledate Borzo in cerkev 
sv. Frančiška, ali pa se vzpnete do mestne katedrale. Na poti v Amarante vas čaka panoramska vožnja po "pravi" 

Portugalski. Nikar ne zamudite vasic ob poti. Nočitev. (H, Z) 
 

5. dan AMARANTE – DOLINA REKE DOURO – TRANCOSO – GOUVEIA/SEIA. Zajtrk. Sladokuscem 

predlagamo dan v srčiki portugalske dežele! Spustite se v dolino reke Duoro; panoramska vožnja med z vinogradi 
pokritimi hribi je užitek zase. To so kraji, od koder prihaja grozdje za sloviti portovec. Lahko obiščete "quinto" 

(posestvo) portovca in poizkusite odlična vina. Vzpon med slikovitimi vinogradi vas dramatično vpelje v samotno 
Visoko planoto hrastov, posejanih z granitnimi osamelci. Če želite postanite še v skrivnostni vasici ter se sprehodite 

do prazgodovinskih menhirjev. Lahko pa poskusite tudi čokoladne sardine! Sledite smeri Zvezdnih gora, ob vznožju 
se nahaja hotel. Nočitev. (H, Z) 

 

6. dan GOUVEIA/SEIA – ZVEZDNE GORE – MONSANTO – CASTELO BRANCO. Zajtrk. Če so vam všeč zanimivi 
sprehodi po mesečevi pokrajini, se vzpnite v Zvezdno gorovje. Cesta vas pripelje vse do najvišjega vrha celinske 

Portugalske – na Torre (1.993 m). S pogledom na ledeniško dolino reke Zezere se lahko spustite v Covilho. Morda 
vas pot zanese še v obmejno Nizko deželo, posejano z neštetimi srednjeveškimi gradovi. Tu življenje še vedno teče 

kot nekoč. Nikar pa ne zamudite vasice Monsanto, kjer vam na sprehodu do gradu zastane dih, da bi še kar ostali in 

raziskovali … Namestitev v »Belem gradu«. Nočitev. (H, Z) 
 

7. dan CASTELO BRANCO – EVORA – LIZBONA. Zajtrk. Predlagamo da pot nadaljujete v rodovitne valovite 
ravnice Alentejo – kjer vas objame mehkoba in nepreglednost nasadov plutovcev. Skrivnostno skriti med bujnimi 

plutovci vas čakajo največji megalitski ostanki na Iberskem polotoku. Lahko obiščete tudi Evoro (UNESCO), kjer z 
živahno sedanjostjo sobivajo rimski, mavrski in srednjeveški ostanki. Tam so številne znamenitosti – kostnica, rimski 



 

 

tempelj, množica cerkva. Zvečer se vračate nazaj v Lizbono. Po želji lahko zvečer vstopite v portugalsko futuristično 

četrt – območje Expo98. Pravi Sirij na Zemlji. Morda obiščete še fado večer, kjer lahko uživate v otožno hrepeneči 

glasbi. Nočitev. (H, Z) 
 

8. dan LIZBONA – (LJUBLJANA). Zajtrk. Čas še za zadnje oglede mesta. Vožnja na letališče. Predaja vozila.  Polet 
nazaj proti domu (za doplačilo). (Z) 

 

Cena na osebo v dvoposteljni sobi  znaša:                                             990 EUR              
 

Cena na osebo vključuje: 
- 7 nočitev v hotelih 3* z vključenim zajtrkom, 

- 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; 

EVORA: kostnica pribl. 2 EUR; stolnica pribl. 3,50 EUR.  
 

**Prevozi: Portugalsko raziskujete samostojno z najetim vozilom. Agencija Oskar vam uredi najem avtomobila.  

POMEMBNO! Ob prevzemu je potrebno plačilo depozita. Voznik mora biti lastnik kreditne kartice.  
 

Doplačila po želji (na osebo):  
- letalski prevoz do Lizbone, 

- odstopnina v primeru višje sile: 4,05 % vrednosti potovanja, 

- dodatno zdravstveno zavarovanje, 
- prevoz z GoOpti do odhodnega letališča. 

 
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.  

 
MINIMALNO ŠTEVILO OSEB: 2. 

ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar. 
 
LEGENDA za vrsto storitev in namestitev:    
Z – zajtrk, K – kosilo, V – večerja   P*– penzion / lokalne namestitve, dvoposteljne sobe s kopalnico 
H – nočitev v hotelu 1/2/3 zvezdice  P –  lokalne namestitve (dvoposteljne sobe s skupno kopalnico, več posteljne sobe …)  
H* – nočitev v hotelu 3+/4 zvezdice   PT – nočitev na vlaku ali ladijska kabina       
H** – nočitev v hotelu 5 zvezdic  O – nočitev zunaj (šotor, jurta, ladijska paluba ...) 

 

 

 


