Portugalska in Madeira, 9 dni
Hoteli 3- 4*, nočitev/zajtrk
– obiščite šarmantno Lizbono, študentsko Coimbro in delavski Porto
– doživite čutni Obidos, obmorski Nazare in ribiški Aveiro
– nadaljujte z uživanjem in aktivnimi počitnicami na Atlantskem biseru – Madeiri

26.10.2019 do 03.11.2019
2 - Oskarjevo turistično potovanje
V prvem delu potovanja spoznamo glavne znamenitosti Portugalske, v drugem delu
pa zaživimo z najlepšimi vzdušji atlantske Madeire.
PRVI DEL – PORTUGALSKA – glavne znamenitosti ob Atlantiku – potovanje.
Doživimo šarmantno prestolnico Lizbono, portugalski Oxford – študentsko Coimbro, radoživi
in čutni Porto, umetniški Obidos ali ribiški Aveiro … Čas portugalskih zlatih let začutimo v
palači Sintri ter v samostanski Alcobaci, v Fatimi pa nas prevzame romarsko vzdušje … Vsak
kraj dodaja košček barvitemu mozaiku.
DRUGI DEL – MADEIRA – subtropski svet narave in cvetja – nočimo na enem
mestu. Otok v Atlantskem oceanu je čudovit za aktiven odklop za ljubitelje sprehodov in
čudovite narave. Lahko pa si dan ali dva privoščite zgolj za uživanje ob morju ali v zabavi, ki
ga nudi glavno mesto Funchal.
Portugalsko z Madeiro lahko poleti doživite tudi na 15-dnevnem potovanju (teden
Portugalske teden Madeire).
1. dan LJUBLJANA – LIZBONA. Zbor potnikov v Ljubljani. Vožnja do Benetk, od koder
poletimo proti Lizboni. Po pristanku obiščemo 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. Postanemo ob spomeniku slavnih
pomorščakov. Prevoz do hotela. Namestitev in nočitev. (letalo, H)
2. dan LIZBONA – izlet v SINTRO – CABO DA ROCA – CASCAIS – LIZBONA. Zajtrk. Z
metrojem se odpeljemo na ogled portugalske prestolnice; od trga Rossio se sprehodimo po
ulici Avgusta do slavoloka, obiščemo mestno katedralo in se vzpnemo do gradu sv. Jurija s
čudovitim pogledom na mesto. Spustimo se v staro Alfamo, dušo stare Lizbone. Potem se
odpeljemo do Sintre, kjer si od zunaj ogledamo kraljevo palačo, po želji pa jo lahko obiščete.
Sledi vožnja do Cabo da Roca, najzahodnejšega rta Evrope. Tu se pogled preko 150 m
visoke pečine prepadno spušča v Atlantik. Na poti proti Lizboni se peljemo skozi kraljevsko

ribiško vasico Cascais. Nočitev. (H, Z)
3. dan LIZBONA – OBIDOS – ALCOBACA – NAZARE – FATIMA – COIMBRA. Zajtrk.
Vožnja do kraljičine vasice Obidos, kjer se izgubimo v njenih umetniških uličicah in
poizkusimo ”žinžo”! Sledi vožnja v Alcobaco, kjer doživimo najlepši evropski cistercijanski
samostan iz 12. stoletja (UNESCO). Obiščemo gotsko cerkev s sarkofagoma lepe Ines in
Pedra (ljubezenska zgodba), po želji pa lahko obiščete samostan. V obmorski vasici Nazare
si najprej privoščimo enkraten pogled z vrha, na prostrani peščeni plaži se dotaknemo
širnega Atlantika in lahko si privoščimo odlično ribje kosilo. Vožnja do slovitega romarskega
središča Fatima, kjer obiščemo svetišče, začutimo romarsko vzdušje in se sv. Mariji
priporočimo za prihodnost. Prihod v Coimbro in zaključni sprehod s hriba s staro univerzo
mimo vseh glavnih znamenitosti do hotela. Namestitev. Prepustimo se idiličnemu večernemu
sprehodu ob reki Mondego … Nočitev. (H, Z)
4. dan COIMBRA – AVEIRO – PORTO. Zajtrk. Vožnja do ribiškega Aveira, kjer si
ogledamo barvite čolne in se z njimi popeljemo po kanalih … Sprehod po “portugalskih
Benetkah”, morda okusimo “ovuš moleš”? Vožnja v Porto, eno najlepših evropskih mest ob
reki Duoro! Od tržnice se mimo vseh glavnih znamenitosti spustimo na živahno in pisano
nabrežje Ribeira, od tam pa si v prostem času po želji lahko ogledate Borzo in cerkev sv.
Frančiška, ali se vzpnete tudi do mestne katedrale. Sledi presenetljivo fotogeničen izlet z
ladjico po reki Duoro. Izstopimo na nasprotnem bregu in obiščemo vinsko klet slavnega
portovca! Prevoz do hotela. Namestitev in nočitev. (čolni, ladjica, H, Z)
5. dan PORTO- polet na Madeiro – FUNCHAL- izlet na VZHOD OTOKA. Zgodnji odhod
iz hotela in vožnja do letališča. Polet proti Madeiri. Na strmem vzponu začutimo otoško
razbrazdanost in v kratkem času doživimo neverjeten kontrast – iz subtropske klime
Funchala se prestavimo v gorsko vzdušje robatih gora – Pico do Areeiro (1.818 m)!
Spektakularni pogledi v osrčje najvišjih gora ter panoramski sprehod z enkratnimi pogledi.
Spust do vasice Ribeiro Frio in znajdemo se v drugem svetu. Sprehod po zimzeleni goščavi
lovorovih dreves nas popelje do razgledne točke. Poskusimo ”poncho”? Panoramska pot do
Santane nas preseneti z eksotičnim rastlinjem – pravi botanični poduk! V Santani obiščemo
značilne “alpske” hiške in morda okusimo “milho cozido” s pečeno tuno? Višek dneva pa nas
čaka na rtu sv. Lovrenca, ki nam ponudi enega najlepših sprehodov ob klifih visoko nad
razpenjenim oceanom. Vrnitev v hotel in prost večer. Nočitev. (letalo,H*, Z)
6. dan FUNCHAL – izlet na SEVEROZAHOD OTOKA. Zajtrk. Vožnja na višinski prelaz
Encumeado, od koder se nam z nekaj sreče odpre pogled na obe strani otoka vse do morja,
da lahko občudujemo teater gora okoli Pica Grande. Vzpnemo se na planoto Paul de Serra in
postanemo pri morju vetrnic. Podamo se na sprehod po levadi (značilni akvadukti) ob robu
planote z enkratnimi pogledi na Atlantik globoko pod nami. Spust na skrajni severozahodni
kotiček otoka v vasico Porto Moniz. Sprehod ob dramatični obali med osamelci lave … Po
želji se okopamo v lavinih bazenih. Čas za kosilo. Na poti po severni obali se znajdemo v
svetu previsnih sten, ki se dvigajo iz razpenjenega oceana. S panoramskimi postanki se

odpeljemo do Sao Vincente in po notranji cesti čez otok do Funchala. Prihod v hotel in prost
večer. Nočitev. (H*, Z)
7. dan FUNCHAL – izlet po okolici in v NUNSKO DOLINO. Zajtrk. Vožnja do
Botaničnega vrta, ki ga doživimo v jutranji svežini. Vožnja na Monte, razgledno točko visoko
nad mestom s cerkvico mestne zavetnice Gospe z Monta, kjer je pokopan tudi zadnji avstroogrski cesar Karel I.. Zakaj se (za doplačilo) ne bi spustili z zabavnimi sanmi po strmini?
Potem se vzpnemo v osrčje gora, na razgledno točko Eira do Serrado, od koder se nam
odpre eden najbolj dramatičnih pogledov na otoku. Sprehod v Nunsko dolino (Curral das
Freiras) in morda kostanjeva juha za kosilo? Vožnja na Cabo Girao, drugi najvišji obmorski
klif na svetu, ki se spušča 580 m v morje. Sledi ogled idilične ribiške vasice Camare de
Lobos, ki si jo je tudi Winston Churchill izbral za svoj motiv. Vožnja do Funchala. Vrnitev v
hotel. Prosto. Nočitev. (H*, Z)
8. dan FUNCHAL. Zajtrk. Raziščemo prijetno mestece Funchal. Začnemo pri spomeniku
Sisi, se sprehodimo skozi čudovit mestni park in vstopimo v ožje središče, mimo mestne
katedrale in mestne hiše vse do slavne tržnice z eksotičnim sadjem. Po najstarejši ulici
nadaljujemo sprehod po starem Funchalu do trdnjave sv. Jakoba, ter se po promenadi
vrnemo v središče. Prosto popoldne za lastno raziskovanje. Po želji (za doplačilo) lahko
doživimo triurni izlet: s katamaranom se iz Funchala odpeljemo na odprto morje v upanju na
bližnje srečanje z delfini in z nekaj sreče, tudi z drugimi morskimi sesalci. Navdušujoči so tudi
pogledi na otok z morja. Yes! Zvečer po želji (za doplačilo) možnost ogleda tradicionalne
folklorne predstave in večerja z značilno jedjo ”espetada”. Nočitev. (H*, Z)
9. dan MADEIRA – LIZBONA – LJUBLJANA. Zajtrk. Vožnja na letališče, od koder
poletimo proti Lizboni in dalje proti Benetkam. Po pristanku sledi še vožnja do Ljubljane.(Z,
letalo)
Cenovni podatki:
Cena potovanja
po programu

Redna cena
1239 EUR

Obvezna doplačila
Doplačilo za skupino v velikosti 20 - 29 oseb
Doplačila po želji
Doplačilo za enoposteljno sobo
Odstopnina (4,56 %) od vrednosti aranžmaja -TRIGLAV **
Zdr. zav. Coris, do 10 dni, posamično *

Aktualna cena
1239 EUR

66,00 EUR

300,00 EUR
4,56 %
16,50 EUR

Popusti
Popust za otroke 2-12 let na dodatnem ležišču
Popust za otroke 2-12 let na osnovnem ležišču
Članski popust od redne cene aranžmaja

15,00 %
10,00 %
3,50 %

Cena (najmanj 30 udeležencev) vključuje: avtobusni prevoz iz Ljubljane do bližnjega
letališča in nazaj, letalske prevoze po programu in letališke pristojbine (74 EUR), 8 nočitev v
hotelih 3-4* z zajtrkom, prevoze in oglede s klimatiziranim avtobusom, slovensko vodenje
(vključeni so ogledi od zunaj), vožnjo s čolni v Aveiru, vožnjo z ladjico in obisk vinske kleti v
Portu, vstopnino v botanični vrt (Funchal), stroške priprave in organizacije potovanja.
VSTOPNINE niso vključene v ceno programa. Vstopnine po želji na kraju samem:
LIZBONA: samostan sv. Hieronima 10 EUR, Grad sv. Jurija 8,50 EUR; Belemski stolp 5
EUR; SINTRA: kraljeva palača 9,5 EUR, ALCOBACA: samostan 6 EUR, PORTO: cerkev
sv. Frančiška 3,5 EUR.
Doplačila po želji (na kraju samem): – Fado večer (prevoz, večerja, pijača, folklorni
program, …): 39 EUR,– izlet s katamaranom (3 ure, panoramsko, od Funchala do Cabo
Girao in nazaj): 35 EUR,– Monte – spust s sanmi: 15 EUR,– napitnine: 10 EUR.
VIZE: Slovenci potrebujemo le veljaven potni list ali osebno izkaznico.
ZDRAVJE: obveznih cepljenj ni.
OBVEZNI DOKUMENTI: Slovenski državljani lahko v vse države članice EU vstopamo z
veljavno osebno izkaznico ali seveda z veljavnim potnim listom. Priporočamo, da ločeno
shranite fotokopijo dokumenta.
ZDRAVJE: Obveznih cepljenj ni.
VREME: Portugalska ima na splošno prijetno toplo, sončno podnebje z milimi zimami.
Poznamo štiri letne čase, od katerih ima vsak svoje značilnosti.
1. Zima (november – marec) je čas z največ padavinami, ki so različno močne in pogoste
glede na območje, kjer se nahajamo (na severu bolj, na jugu manj). Temperature v tem času
seveda padejo, a hudih ekstremov glede mraza ni. Povprečne zimske temperature so med 5
in 10°C, višje v hribih lahko padejo tudi do -10°C in tam lahko pade tudi sneg.
2. Pomlad (april in maj) je čas, ko se temperature dvignejo, padavine so redkejše in več je
sonca. Temperature se dvignejo tudi do 20°C in ponoči ne padejo več pod 10°C. Sončni
dnevi so lahko še toplejši.
3. Poletje (junij – zgodnji september) je čas najvišjih temperatur, dni z največ sonca in

najmanj padavin. Temperature se gibljejo med 25 in 35°C, lahko več ali manj (hribi). Ponoči
temperature ne padejo pod 15°C. To je tudi čas, ko je morje najtoplejše.
4. Jesen (pozni september in oktober) je čas še vedno prijetnih temperatur, ki se gibajo med
18 in 25°C in malo padavin. Morje je še vedno toplo in sončnih dni je veliko.
Najprimernejši čas za obisk Portugalske je torej obdobje med aprilom in oktobrom. Za zgolj
obalna območja ali otoke (Madeira) je primerna tudi pozna jesen ali pozna zima, zgodnja
pomlad, saj so si tam temperature skozi celo leto zelo podobne.
Več informacij na www.wunderground.com .
HRANA IN PIJAČA: Portugalska kulinarika je tesno povezana z mediteransko. Osnovana
je tako, da so obroki nasitni, hranljivi in polnih okusov. Portugalci uporabljajo pri kuhi tudi
mnogo začimb, kar je posledica portugalske kolonialne preteklosti. Osnovna sestavina pri
kuhi in tudi kot začimba je na Portugalskem olivno olje. Obroki se navadno začno z juho vseh
mogočih sestavin, od zelenjave do mesa in rib ter nadaljujejo z glavno jedjo. Veliko je ribjih
jedi in med njimi je najbolj pogost slavni bacalau. Kot priloga je najbolj pogost
krompir. Portugalci uporabljajo tudi mnogo mlečnih izdelkov in so znani po okusnih,
specialnih sirih. Regionalnih posebnosti je veliko in možnosti preizkušanja zanimivih jedi kar
ne zmanjka.
Slaščice na Portugalskem so pomemben del obrokov in na voljo v mnogih različicah,
najbolj priljubljena pa sta rižev puding in vanilijeva krema. Pogosto si Portugalci namesto
slaščice privoščijo sir. Od pijač je med brezalkoholnimi na voljo široka ponudba lokalnih in
svetovno znanih pijač. Med alkoholnimi pa je na prvem mestu vino. Portugalsko vino je zelo
cenjeno, najbolj znan pa je poseben, opojen portovec.
Voda je ponekod pitna tudi iz vodovoda. Vse informacije boste izvedeli od naših vodnikov.
VARNOST: Varna dežela. Pozorni moramo biti na osebno lastnino. Dragocene predmete
(denar, kreditne kartice, potni list in druge vrednosti) imejte vedno pri sebi ali jih shranite v
hotelski sef. Agencija Oskar ne odgovarja za njihovo morebitno izgubo. Za vse ostale
podatke pa vam bo na voljo vaš vodnik.
OBLEKA: Glede tradicije na Portugalskem ni posebnosti pri oblačilih. Pripravite se glede
na letni čas, a v vsakem primeru je dobro, da ste pripravljeni na raznoliko vreme. V večini
mesecev na toplo, sončno vreme, a nikoli ni odveč kakšen kos toplih oblačil za morebitne
hladnejše večere. Tudi zaščita pred dežjem pride prav pri nepredvidljivih padavinah.
LOKALNA VALUTA: Euro;
KREDITNE KARTICE, BANKOMATI: S kreditnimi karticami lahko plačujete v trgovinah.

Denar lahko dvignete tudi na bankomatih z različnimi provizijami (VISA, MASTERCARD,
nekje MAESTRO). Včasih dvigovanje na bankomatih in plačevanje s kreditnimi karticami ne
deluje, zato vam priporočamo nekaj gotovine za vsak slučaj!
PLANIRANI STROŠKI: Za tekočo potrošnjo (hrana, pijača, manjši nakupi) se predvideva
poraba od 25 do 35 EUR na dan. V gornji znesek niso vštete priporočljive napitnine in
doplačila.
KOMUNIKACIJA, TELEFON, INTERNET: Klicna številka iz Portugalske v Slovenijo je 00
386 + območna št. (brez 0) + klicana številka.
Klicna številka iz Slovenije na Portugalsko je +351 + območna št. (brez 0) + klicana
številka.
Pokritje vašega mobilnega omrežja preverite pri vašem operaterju. Telefoni in internet so na
voljo povsod.
ELEKTRIČNA NAPETOST: Napetost je 230 V uporabljajo takšne vtičnice, kot v Sloveniji.

SPLOŠNI PODATKI O DEŽELI
Velikost: 92 090 km2
Prebivalstvo: cca. 11 milijonov
Glavno mesto: Lizbona
Jezik: portugalski in mirandski;
Vera: rimo katoliška 84,5%, ostale krščanske 2,2%, ostala verstva 0,3%, neopredeljeni 9%,
ateisti 3,9%;
Ureditev: republika, parlamentarna demokracija, 18 okrožij in 2 avtonomni regiji, predsednik
države: Anibal Cavaco Silva
Lokalni čas: GMT 0
Priporočamo: knjige, zemljevidi, vodiči …
Minimalno število potnikov za realizacijo potovanja: 15
PRIPRAVA POTOVANJA: 21.09.2017

Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar so sestavni del programov in so kot posebna
tiskana priloga na voljo na vseh prodajnih mestih Agencije Oskar. Z vplačilom akontacije
potnik potrdi, da jih v celoti sprejema.
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, večposteljne 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,....)
Kategorija namestitev je odvisna od lokalnih predpisov in ni nujno enakovredna našim. V
primerih, ko v državi potovanja ni predpisane kategorizacije namestitev, je ocena kategorije
v programu potovanja narejena na podlagi ocene lokalnih partnerjev.
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