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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ
Ακόμη κι  αν  δεν  αποτελεί  πλέον  τον  κρυφό παράδεισο  της  Ιβηρικής,  όπως θεωρούνταν

κάποτε,  η  μικρή χώρα της  Πορτογαλίας  έχει  καταφέρει  να  διατηρήσει  στις  παραδοσιακές

γωνιές της μια αυθεντικότητα που σπάνια συναντάται σε τουριστικούς προορισμούς. Είναι η

χώρα των μεγάλων θαλασσοπόρων, μια πολύχρωμη χώρα που χαρίζει μια νέα ταξιδιωτική

εμπειρία σε κάθε επισκέπτη. Η χώρα που συνέδεσε το όνειρο μιας καλύτερης ζωής με την

θάλασσα, με τις εξερευνήσεις, με το άγνωστο. Με μεγάλο πλούτο μνημείων, αξιοθέατων, με

υπέροχο μεσογειακό κλίμα και ιδιαίτερο γαστρονομικό πλούτο. Το ανεξάρτητο και ονειροπόλο

πνεύμα  των  Πορτογάλων  καθρεφτίζεται  στα  μνημεία  της,  στο  κέφι  των  ανθρώπων,  στα

τραγούδια τους. Ελάτε να νοιώσουμε μαζί αυτό το μοναδικό κλίμα της Πορτογαλίας σε ένα

ταξίδι  πλούσιο  και  μεστό  που  διασχίζει  τη  χώρα  από  άκρη  σ’  άκρη.  Κι  όλα  αυτά  σε

συνδυασμό με την επίσκεψή μας στην προσκυνηματική πόλη του Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα.

Μη το χάσετε! 

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
.. επικεντρωμένο στα σημαντικότερα αξιοθέατα της Πορτογαλίας..

Εξαιρετικές πτήσεις με Lufthansa μέσω Μονάχου

Αθήνα Πόρτο -  Λισαβόνα  Αθήνα

Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*s ως ακολούθως ή παρόμοια

Occidental Lisboa hotel  - Λισαβόνα ///  Portus Cale hotel – Πόρτο

Puerta del Camino – Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα

 Ξενάγηση  στην  Λισαβόνα,  με  το  Μουσείο  με  τις  Βασιλικές  Άμαξες,  το  μοναστήρι  των

Ιερωνυμιτών και τον Πύργο του Μπελέμ, ορμητήριο των Πορτογάλων θαλασσοπόρων

 Εκδρομή στην εντυπωσιακή  Σίντρα  με την θερινή κατοικία των βασιλέων, το Κασκάις, το

κοσμοπολίτικο  Εστορίλ,  σε συνδυασμό με το ακρωτήρι  Κάβο ντα Ρόκα,  το  δυτικότερο

σημείο της Ευρώπης στον Ατλαντικό

 Διαμονή στο κατανυκτικό Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα της Γαλικίας και επίσκεψη στην

γραφική Ποντεβέδρα 

 Επίσκεψη  στην  θρησκευτική  κωμόπολη  της  Φάτιμα,  με  την  μεγαλύτερη  προσέλευση

Καθολικών προσκυνητών παγκοσμίως

 Επίσκεψη στην Κοΐμπρα, την πιο παλιά Πανεπιστημιούπολη στην Πορτογαλίας

 Ξενάγηση στο εντυπωσιακό Πόρτο και επίσκεψη σε οινοποιείο

 Εκδρομή στην  επαρχία  Μίνιου με  την  όμορφη  Μπράγκα και  το  Γκιμαράες (πρώτη

πρωτεύουσα της Πορτογαλίας)

 Επίσκεψη στο ψαροχώρι Ναζαρε και το μεσαιωνικό χωριό των καλλιτεχνών Όμπιντος

 ΕΜΠΕΙΡΟΤΑΤΟΣ αρχηγός/συνοδός, γνώστης της περιοχής, σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού
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…εσείς το ξέρατε;
Κρασιά του κόσμου

… Πόρτο!

Το Port ή Porto είναι ένα από
τα  γνωστότερα  επιδόρπια
κρασιά  που  ανέδειξε  την
Πορτογαλία  και  την  ενέταξε
στον παγκόσμιο οινικό χάρτη.
Ανήκει  στις  παλαιότερες
ονομασίες  προέλευσης  του
κόσμου (1756)  και  οφείλει  το
όνομά  του  όχι  στην  περιοχή
όπου  παράγεται,  αλλά  στο
λιμάνι  απ’  όπου  το
εμπορεύονται.  Η  καλλιέργεια
των  σταφυλιών  γίνεται  στα
σχιστολιθικά  εδάφη  της
Βόρειας  Πορτογαλίας,  στην
περιοχή του ποταμού Ντούρο
-από το 2001 η περιοχή Άλτο

Ντούρο ανήκει στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO-, ενώ η παραγωγή των
κρασιών, η ωρίμανση και τελικά η εμπορία γίνονται από τις πόλεις Βίλα Νόβα ντε Γκάια και
Πόρτο.
Η ιστορία θέλει το κρασί Port να γίνεται γνωστό από τους Άγγλους εμπόρους, στη διακίνηση
του  οποίου  στράφηκαν  εξαιτίας  των  κακών  σχέσεων  με  τους  Γάλλους  που  καθιστούσαν
σχεδόν αδύνατη την εμπορία των γαλλικών κρασιών λόγω της επιβολής υψηλών δασμών. Το
Port βέβαια ήταν ήδη γνωστό και έχαιρε μεγάλης εκτίμησης στο εσωτερικό της Πορτογαλίας,
αφού οι βουργουνδικής καταγωγής βασιλείς της χώρας βοήθησαν τόσο στην ανάπτυξη της
αμπελοκαλλιέργειας όσο και στην παραγωγή του.
Οι  περιοχές  στις  οποίες  καλλιεργούνται  τα  σταφύλια  που  δικαιούνται  την  ονομασία
προέλευσης Port ή Porto βρίσκονται στην ενδοχώρα, κοντά στα 70 χλμ. από το λιμάνι και
προς τα ισπανικά σύνορα.  Όλη η περιοχή της καλλιέργειας που εκτείνεται  πάνω από το
ποτάμι είναι διαμορφωμένη σε ισοϋψείς πεζούλες. Η προστασία της Ονομασίας Προέλευσης
διασφαλίζεται από ένα μοναδικό σύστημα που καθορίζει επακριβώς την ποσότητα κρασιού η
οποία παράγεται σε κάθε αμπελώνα, με βάση τις πωλήσεις της προηγούμενης χρονιάς. Το
Ινστιτούτο Οίνου του Πόρτο και του Ντούρο κλείνει κάθε χρόνο τις συμφωνίες ανάμεσα στον
συνεταιρισμό  των  οινοποιών  και  στον  συνεταιρισμό  των  εξαγωγέων.  Η  περιοχή  είναι  η
ακριβέστερα καταγεγραμμένη και οριοθετημένη ζώνη στον κόσμο.
Το  πάτημα  των  σταφυλιών  παραδοσιακά  γινόταν  με  τα  πόδια  σε  γρανιτένια  πατητήρια
(lagares), τεχνική που σήμερα εφαρμόζεται για την παραγωγή των πλέον επίλεκτων Vintage
Port,  μόνο  που  τα  πατητήρια  είναι  ανοξείδωτα  και  τα  πόδια  έχουν  αντικατασταθεί  από
μηχανικά  πιστόνια,  που  αναπαράγουν  την  πίεση  των  70  κιλών  του  μέσου  ανθρώπινου
βάρους.
Η ωρίμανση συνεχίζεται στα οινοποιεία καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα και την άνοιξη το
κρασί σαλπάρει προς το λιμάνι του Πόρτο, όπου το Ινστιτούτο Οίνου πιστοποιεί την ποιότητα
και του δίνει την «Ονομασία Προέλευσης Πόρτο»!
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ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΓΑΛΙΚΙΑ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ημέρα 1η : Aθήνα ή Θεσσαλονίκη - Πόρτο
Πρωινή άφιξη στο αεροδρόμιο του Πόρτο και το οδοιπορικό του ταξιδιού μας ξεκινάει από την
όμορφη  Γαλικία  και  το  Σαντιάγκο  ντε  Κομποστέλα  στη  γειτονική  Ισπανία.  Καθοδόν  θα
σταθούμε στη γραφική Ποντεβέδρα πάνω στον ποταμό Λέρεθ. Κατά την περιήγησή μας θα
δούμε τον μοναδικό μπαρόκ ναό της Παναγίας Προσκυνήτριας (Σαντουάριο ντα Βίρχε ντα
περεγρίνα) σε μορφή αχιβάδας (το σήμα των προσκυνητών του δρόμου του Αγίου Ιακώβου)
ως υπόμνηση της θέσης της Ποντεβέδρα στο δρόμο των προσκυνητών που έρχονταν από τη
γειτονική Πορτογαλία. Το μεσημέρι φτάνουμε στο Σαντιάγο ντε Κομποστέλα, τη πρωτεύουσα
της αυτόνομης κοινότητας της  Γαλικίας στην  Ισπανία.  Το Σαντιάγκο της Κομποστέλα είναι
πόλη ευλογημένη και ιερή για τους καθολικούς χριστιανούς σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς
αιώνες τώρα συρρέουν οι πιστοί για να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα του Άγιου Ιακώβου.
Αρχιτεκτονικά δε, η πόλη είναι ένα απαράμιλλο κομψοτέχνημα που η Unesco ενέταξε το 1985
στη λίστα παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Το ιστορικό κέντρο με τη κεντρική πλατεία
Ομπραντόιρο  που στεγάζει  το  διάσημο Καθεδρικό Ναό της  πόλης,  οι  γειτονικές πλατείες
Κιντάνα, Αζαμπατσέρια & Πλατερίας με τα θαυμάσια και επιβλητικά δημόσια κτίρια, τα στενά
σοκάκια με τα γραφικά μεσαιωνικά σπίτια, το κτίριο του Πανεπιστημίου που κτίστηκε το 1495
και  φυσικά  οι  δεκάδες  εκπληκτικές  εκκλησίες  χτισμένες  σε  κάθε  ρυθμό  που  μπορεί  να
φανταστεί  κανείς,  σαν ένα υπαίθριο  μουσείο  της Ευρωπαϊκής εξέλιξης της αρχιτεκτονικής
είναι  αρκετά  για  να  εντυπωσιάσουν  και  εμάς  στη  σημερινή  μας  ξενάγηση.  Το  βράδυ
προτείνουμε δείπνο σε ταβέρνα με τυπική κουζίνα της επαρχίας της Γαλικίας, δηλαδή ψάρια
και κάθε λογής θαλασσινά για τα οποία φημίζεται σε όλη την Ισπανία.

Ημέρα 2η : Σαντιάγκο ντε Κομποστέλλα (Μπράγκα, Γκιμαράες) - Πόρτο
Επιστρέφοντας σήμερα στο Πόρτο θα εξερευνήσουμε τα βορειότερα σημεία της Πορτογαλίας.
Πρώτη μας στάση στη Μπράγκα που ίδρυσαν οι Κέλτες το 300 π.Χ. και που σήμερα αποτελεί
το θρησκευτικό κέντρο της χώρας. Η ζωντάνια της Μπράγκα, μεγάλης πόλης του Βορρά, της
χάρισε τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νέων για το 2012.   Θα θαυμάσουμε  τον
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καθεδρικό  ναό  και  το  ιερό  του  Ιησού  που  παρουσιάζει  σημαντικά  δείγματα  στυλ
Μπαρόκ.  Στη  συνέχεια  θα  επισκεφθούμε  το  Γκιμαράες  το  λίκνο  του  Παρτογαλικού
έθνους που ήταν η πρώτη πρωτεύουσα της Πορτογαλίας. Είναι η γενέτειρα πόλη της
πορτογαλικής  εθνικότητας  καθώς  και  η  πόλη  στην  οποία  γεννήθηκε  ο  πρώτος
βασιλιάς  της  Πορτογαλίας  ο  «Αλφόνσο  Α».  Το  μεσαιωνικό  του  κέντρο  διατηρείται
αναλλοίωτο με τα επιβλητικά τείχη να το περικλείουν ερμητικά Θα  δούμε  το  κάστρο  της
περιοχής και το ιστορικό κέντρο, τα οποία αποτελούν μνημεία ιστορικής κληρονομιάς
της Ουνέσκο.  Άφιξη στο ξενοδοχείο μας στο Πόρτο το απόγευμα και χρόνος στην διάθεσή
μας για μια πρώτη βόλτα στην πόλη. Η πόλη έδωσε το όνομά της στο ομώνυμο ξακουστό
κρασί  «Πόρτο»  που  παράγεται  από  την  καλλιέργεια  ποικιλιών  αμπελιού  ύστερα  από
καθοδήγηση μιας βρετανικής κοινότητας που αναπτύχθηκε στο λιμάνι της πόλης. 

Ημέρα 3η : Πόρτο 
Το Πόρτο είναι  η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Πορτογαλίας και  ίσως η ομορφότερη. Τα
διαδαλώδη σοκάκια και τα παραδοσιακά πορτογαλικά πλακίδια (αζουλέζου) θα κλέψουν τη
καρδιά και θα ενθουσιάσουν τον κάθε επισκέπτη της πόλης. Η ιστορία των αιώνων βρίσκεται
διάχυτη σε όλη τη πόλη και σου δίνει την αίσθηση πως αυτή η πόλη δεν κατακτήθηκε ποτέ.
Πρωινή  ξενάγηση  της  πόλης  που  συμπεριλαμβάνεται  στον  πολιτιστικό  κατάλογο  της
UNESCO και είναι  χτισμένη στις δύο όχθες του ποταμού Ντόουρο. Θα δούμε το ιστορικό
κέντρο με τον Καθεδρικό Ναό, τα στενά δρομάκια και τις πολλές σημαντικές εκκλησίες, τον
περίφημο ναό του Αγίου Φραγκίσκου,  μοναδικό δείγμα Γοτθικής Αρχιτεκτονικής,  το παλιό
κτίριο  των  σιδηροδρόμων καθώς  και  το  καταπληκτικό  κτίριο  του  παλιού  χρηματιστηρίου.
Συνεχίζουμε με την παλιά συνοικία της Ριμπέιρα, ακριβώς δίπλα στο ποτάμι με τα γραφικά
σοκάκια,  τα  όμορφα  κτίρια  των  προηγούμενων  αιώνων  και  τις  παλιές  αναπαλαιωμένες
αποθήκες  του  λιμανιού.  Τέλος  δεν  θα  παραλείψουμε  μια  επίσκεψη  σε  κάποια  από  τις
διάσημες κάβες της περιοχής όπου θα γευθούμε το σήμα κατατεθέν της πόλης, το περίφημο
ομώνυμο  κρασί  Porto.  Μη  φύγετε  απο  τη  πόλη  χωρίς  να  επισκεφθείτε  το  περίφημο
βιβλιοπωλείο  Lello   και  να  δοκιμάσετε  μπακαλιάρο.  Σημειώστε  ακόμη πως οι  Πορτογάλοι
αγαπούν ιδιαίτερα τα πιάτα με θαλασσινά και ψάρι.  Μάλιστα, ισχυρίζονται πως γνωρίζουν
365  τρόπους  μαγειρέματος  του  αγαπημένου  τους  μπακαλιάρου.  Στο  ελεύθερο  απόγευμα
ανεβείτε  στα  κίτρινα  τραμ  και  ανακαλύψτε  το  γεμάτο  μεσαιωνικά  στενά  και  ρωμαϊκούς  ή
μπαρόκ ναούς κέντρο στην  περιοχή  Ριμπέιρα.  Να αναφέρουμε ακόμη πως η νύχτα στο
Πόρτο ξεκινά τα μεσάνυχτα με ποτό στα μοδάτα μπαρ της Ribeira αλλά και της Gaia. Τα δε
κλαμπ της  παραλιακής  (π.χ.  Foz  do  Douro)  είναι  πιο  mainstream συγκριτικά  με  τις  πιο
underground καταστάσεις κατά μήκος του ποταμού. 

Ημέρα  4η :  Πόρτο  (Κοϊμπρα,
Φάτιμα,  Ναζάρε,Όμπιντος)  -
Λισαβόνα
Αφήνουμε  σήμερα  το  Πόρτο  με
τελικό  προορισμό  την  Λισαβόνα
και  με  ενδιάμεσες  καθοδόν
ενδιαφέρουσες  στάσεις.  Πρώτη
στάση στην  Κοΐμπρα  που μπορεί
να βρίσκεται στο δυτικό άκρο της
χώρας,  αυτό  όμως  δεν  μειώνει
καθόλου  τη  σημαντικότητα  της.
Παλιά πρωτεύουσα της χώρας και
όμορφη  φοιτητούπολη,  διαθέτει
ένα  από  τα  ιστορικότερα  και
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αρχαιότερα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Θα περιηγηθούμε στο χώρο του Πανεπιστημίου που
ιδρύθηκε το 1290 και στους δρόμους της πόλης των ποιητών με το πολυτραγουδισμένο της
ποτάμι Μοντέγκο. Θα βρεθούμε επίσης και στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας της Σάντα
Κλάρα Λα Νόβα όπου θα έχουμε πανοραμική θέα της πόλης της Κοΐμπρα. Συνεχίζουμε με το
κέντρο του Καθολικισμού, την  Φάτιμα. Η Φάτιμα πήρε το όνομά της από την εμφάνιση της
Παρθένου Μαρίας το 1917 σε τρία παιδιά αγροτών στην κοιλάδα “Cova Da Iria” και από τότε
αναδείχθηκε ως η τοποθεσία με τη μεγαλύτερη προσέλευση προσκυνήματος παγκοσμίως με
την  εκκλησία  που είναι  αφιερωμένη  στην  θαυματουργή  Παναγία  της.  Εκατομμύρια  πιστοί
συρρέουν κάθε χρόνο στη Φάτιμα για να προσκυνήσουν στο μέρος όπου εμφανίστηκε η
Παναγία. Στο σημείο έχει δημιουργηθεί και μία πηγή, στα νερά της οποίας λέγεται πως όποιος
μπει  θεραπεύεται  από  κάθε  ασθένεια.  Ακολουθεί  το  γραφικό  ψαροχώρι  Ναζάρε  και  το
μεσαιωνικό χωριό Όμπιντος, 94 χλμ. βόρεια της Λισαβόνας, η πόλη των καλλιτεχνών με την
παραδοσιακή ρουστίκ αρχιτεκτονική του και το επιβλητικό μεσαιωνικό μοναστήρι.  Αποτελεί
μια γοητευτική μεσαιωνική καστροπολιτεία που μοιάζει σα να βγήκε από παραμύθι. Το 2015
ανακηρύχθηκε πόλη της λογοτεχνίας από την Ουνέσκο και είχε μεταμορφωθεί σε μια τεράστια
βιβλιοθήκη. Άφιξη αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στην Λισαβόνα,  την πορτογαλική
πρωτεύουσα, γενέτειρα των τραγουδιών fado,  με τα στενά, γραφικά σοκάκια, τα σπίτια με τις
κεραμοσκεπές και τις στολισμένες με πολύχρωμα πλακάκια προσόψεις.

Ημέρα 5η : Λισαβόνα
Η πρωινή μας ξενάγηση είναι αφιερωμένη στην γραφική και φιλόξενη πόλη, που παρόλο
τις συνεχόμενες επιδρομές των βαρβαρικών λαών για πολλούς αιώνες, διατηρεί έως και
σήμερα τον λατινικό ένδοξο χαρακτήρα της και αποτέλεσε από την εποχή της ανακάλυψης
του  Νέου  Κόσμου μία  από τις  πλουσιότερες  και  σημαντικότερες  πόλεις  της Ευρώπης.  H
γραφική  γειτονιά  της  Αλφάμα  με  τα  στενά  δρομάκια  και  τα  παλαιά,  σαγηνευτικά
παρηκμασμένα σπίτια, το μεγαλόπρεπο μνημείο των θαλασσοπόρων, ο Πύργος της Μπελέμ
όπου θα τραβήξετε φωτογραφίες του ιστορικού πύργου και θα δείτε το σημείο όπου ο Τάγος
ενώνεται με τον Ατλαντικό – από εκεί ξεκινούσαν κάποτε οι καραβέλες για να κατακτήσουν
τον μέχρι τότε άγνωστο κόσμο, αποτελούν βασικά σημεία της περιήγησής μας σε αυτή. Ο
πύργος  χτίστηκε  τον  15ο  αιώνα,  κοντά  στις  όχθες  του  ποταμού  Τάγο,  με  σκοπό  να
προστατεύσει τις εκβολές του ποταμού. Θυμίζει περισσότερο ένα μικροσκοπικό κάστρο και
συμπεριλαμβάνεται  στον  κατάλογο  της  UNESCO  ως  μνημείο  παγκόσμιας  κληρονομιάς.
Συνεχίζουμε με το περίφημο Mοναστήρι των Iερονυμιτών που θα επισκεφθούμε εσωτερικά
για να θαυμάσουμε τη μοναδική «Μανουελίνο» διακοσμητική και φυσικά με τη Cidade Baixa,
το παγκοσμίου φήμης Μουσείο με τις Βασιλικές Άμαξες.  Η αριστοκρατική κάτω πόλη με τις
φαρδιές  λεωφόρους  και  τα  επιβλητικά  κτίρια  αδιάσειστο  πειστήριο  του  μεγαλειώδους
παρελθόντος  της  χώρας  θα  ολοκληρώσουν  την  σημερινή  μας  ξενάγηση.   Στο  ελεύθερο
απόγευμα περπατήστε στις ανηφόρες και τις κατηφόρες των γραφικών συνοικιών Αλφάμα και
Μουράρια, οι οποίες «γέννησαν» τα μελαγχολικά φάντο, και στο Bairro Alto, την καρδιά της
Λισαβόνας, που σφύζει από ζωή. Γνωστό για τα εμπορικά καταστήματα και τη νυχτερινή του
ζωή, το Bairro Alto είναι γεμάτο μοδάτα εστιατόρια και μπαρ που εναλλάσσονται στον ίδιο
δρόμο με τις παραδοσιακές ταβέρνες. Για το βράδυ σας προτείνουμε μία μοναδική και άκρως
«Πορτογαλική» εμπειρία. Δειπνήστε σε κάποια από τις γραφικές ταβέρνες του Bairo Alto, της
Άνω Πόλης απολαμβάνοντας παράλληλα τα υπέροχα μελαγχολικά τυπικά τραγούδια Fados.
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Ημέρα 6η : Λισαβόνα (Σίντρα Κασκάις Εστορίλ Κάβο ντα Ρόκα)
Μετά το πλούσιο πρωινό ξεκινάμε την εκδρομή μας στις γειτονικές πόλεις της Λισαβόνας.
Αρχικά θα επισκεφθούμε το κοσμοπολίτικο Eστορίλ με το γνωστό του καζίνο. Το Εστορίλ
φημίζεται  ως ένας  πολυτελής  προορισμός ψυχαγωγίας  στην  Πορτογαλική  Ριβιέρα,  ως  το
σπίτι του Καζίνο Εστορίλ. Θεωρείται από τα πιο ακριβά μέρη για διαμονή στην Πορτογαλία
και την Ιβηρική Χερσόνησο. Συνεχίζουμε για τη Σίντρα και το θερινό παλάτι των βασιλέων της
φημισμένης Σίντρα. Kατά την διάρκεια του 19ου αιώνα η πόλη της Σίντρα έγινε το πρώτο
κέντρο  της  ευρωπαϊκής  Ρομαντικής  αρχιτεκτονικής.  Ο  Φερδινάνδος  Β΄  μετέτρεψε  ένα
ερειπωμένο μοναστήρι σε ένα κάστρο, με την χρήση γοτθικών, αιγυπτιακών, μαυριτανικών
και  αναγεννησιακών  στοιχείων,  καθώς και  στη  δημιουργία  ενός  πάρκου που  αναμειγνύει
τοπικά και εξωτικά είδη δέντρων.  Ακολουθεί το γραφικό ψαροχώρι Kασκάις, και φυσικά το
ακρωτήρι  Κάβο ντα Ρόκα,  το δυτικότερο σημείο  της Ευρωπαϊκής Ηπείρου στις  ακτές του
Ατλαντικού Ωκεανού. Ο Πορτογάλος ποιητής Luis de Camoes περιγράφει το ακρωτήρι Κάβο
ντα  Ρόκα  σαν  το  μέρος  “όπου  η  γη  τελειώνει  και  αρχίζει  η  θάλασσα”.  Τα  βράχια  που
υπάρχουν έχουν πάνω από 100 μέτρα ύψος ενώ τα διάφορα πετρώματα στην περιοχή είναι
πλούσιας γεωλογικής σημασίας. Η βλάστηση είναι προσαρμοσμένη στο αλμυρό νερό και στις
θυελλώδεις συνθήκες που επικρατούν. Η περιοχή φιλοξενεί πλήθος αποδημητικών πουλιών
τα οποία φωλιάζουν προσωρινά στους προστατευμένους όρμους της παράκτιας περιοχής.
Στην κορυφή του βρίσκονται τα ερείπια ενός κάστρου του 16ου αιώνα το οποίο χρησίμευε για
τη θαλάσσια άμυνα της Πoρτογαλίας. Στο κεντρικό του κτίριο σήμερα βρίσκεται ένας φάρος ο
οποίος χρονολογείται από τα τέλη του 18ου αιώνα. Επιστροφή το μεσημέρι στην Λισαβόνα
και χρόνος ελεύθερος για περιήγηση στην ίσως πιο νοσταλγική πόλη της Ευρώπης. Χτισμένη
στις εκβολές του μεγαλύτερου ποταμού της Ιβηρικής, του Τάγου, η Λισαβόνα διαθέτει είκοσι
αιώνες  Ιστορίας  αλλά  και  σύγχρονη  ψυχή,  συνδυάζοντας  την  κοσμοπολίτικη  ζωντάνια
σύγχρονης μεγαλούπολης με  μια  παλιομοδίτικη  αύρα.   Το  κοσμικό  και  νεανικό  Ciado,  το
Carmo με τα δεκάδες μνημεία και η Baixa με τη διάσημη λεωφόρο Da Liberdade, κατά μήκος
της  οποίας  θα  βρείτε  καταστήματα  με  φίρμες  και  χαρακτηριστικά  κτίσματα  πορτογαλικής
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αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα,  συμπληρώνουν τις  must  γειτονιές  της  πόλης.  Οι  δρόμοι-
πολύχρωμα  μωσαϊκά,  όπου  τα  ασπρόμαυρα  πεζοδρόμια-έργα  τέχνης,  γνωστά  και  ως
calcada  portuguesa,  συνδυάζονται  με  τα  πλακάκια  azulejos  που  ντύνουν  τις  προσόψεις
πολλών κτιρίων. Εάν είστε λάτρης του είδους μην παραλείψετε να επισκεφθείτε το περίφημο
ενυδρείο της πόλης. 

Ημέρα 7η : Λισαβόνα - Αθήνα ή Θεσσαλονίκη
Στο σημερινό ελεύθερο πρωινό σας προτείνουμε να επισκεφθείτε την καινούργια πλευρά της
Λισαβόνας.  Μία περιοχή που διαμορφώθηκε το 1998 για  την μεγάλη έκθεση ΕΧΡΟ. Εκεί
βρίσκεται και το Πάρκο των Εθνών από το οποίο προσφέρεται ωραία θέα της γέφυρας Βάσκο
Ντα Γκάμα μήκους 17 χλμ. που είναι και η μεγαλύτερη της Ευρώπης. Μεταφορά το μεσημέρι
στο αεροδρόμιο για την επιστροφή μας στην Ελλάδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι.
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ΠΤΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
ΩΡΑ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΩΡΑ

ΑΦΙΞΗΣ

1η μέρα
Αθήνα – Μόναχο
Μόναχο - Πόρτο

06.30
08.15

07.30
10.20

7η μέρα
Λισαβόνα - Μοναχο

Μόναχο – Αθήνα
14.20
19.45

18.20
23.15

ΤΙΜΕΣ

Ταξίδι
Αναχώρηση

 
Ξενοδοχεία
Διατροφή

2κλ 1κλ Φόροι Παρατηρήσεις

ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ

ΓΑΛΙΚΙΑ 

7 μέρες

17/6  

22/7
4*/4*s

Πρωινό

865 +270

+200

Περιλαμβάνονται
δημοτικοί φόροι

ξενοδοχείων

 

29 /7 

5, 12, 19, 26/8 

16/9

895 +270

Παιδί έως 12 ετών στο ίδιο δωμάτιο με δύο (2) ενήλικες = -100€

Το ταξίδι σας προσφέρει:

 Αεροπορικά εισιτήρια με LUFTHANSA Airlines μέσω Γερμανίας

 Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*s

Occidental Lisboa/3K Europe, Portus Cale, Puerta del Camino ή παρόμοια

 Πρωινό μπουφέ καθημερινά

 Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα

 Πολυτελή, κλιματιζόμενα πούλμαν

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης/Φ.Π.Α.

 Δημοτικούς φόρους ξενοδοχείων

 Έμπειρο αρχηγό/συνοδό, γνώστη της Πορτογαλίας

 Ταξιδιωτικό φάκελο με χρήσιμες πληροφορίες
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