
PROGRAM 
dzień 1
Przylot, transfer do hotelu, zakwaterowanie, wyjście na 
kolację powitalną, nocleg.

dzień 2
Wyjazd  do  centrum Lizbony.  Zwiedzanie  rozpoczniemy  od 
katedry Se, która znajduje się w centrum najstarszej dzielnicy 
miasta  –  Alfamy,  gdzie  narodziło  się  Fado.  Katedra  Se  to 
najstarsza świątynia w Lizbonie. 
Następnie  przejdziemy  na  punkt  widokowy  św.  Łucji  oraz 
Portas do Sol, z którego rozpościera się najpiękniejszy widok 
na dachy Alfamy, najczęściej uwieczniany na pocztówkach. 

Kolejnym  punktem  zwiedzania  będzie  zamek  św.  Jerzego, 
dumnie  górujący  nad  Lizboną  oraz  urocze  podzamcze. 
Wychodząc  z  podzamcza,  przechodząc  szlakiem  filmu 

Cena 

W zależności od terminu , 
rodzaju zakwaterowania ilości 
uczestników oraz zakresu 
proponowanych atrakcji ceny 
mogą kształtować się różnie. 

Cena zawiera 

 

zakwaterowanie (pokoje 2/os, 
4 noclegi) 
śniadania w hotelu  
3 kolacje z winem (w hotelu lub 
poza hotelem 
transfer z/na lotnisko i 
przejazdy umożliwiające 
realizację programu 
opiekę przewodnika-rezydenta  
ubezpieczenie KL, NNW,bagaż 

 

LIZBONA 
| STOLICE | 



„Lizbon Story” przejdziemy na punkt widokowy Graca, gdzie zrobimy sobie przerwę, by podziwiać 
jeden z 

najwspanialszych widoków na centrum Lizbony przy portugalskiej kawie lub kieliszku zielonego wina. 

Idąc dalej zobaczymy będzie Panteon Narodowy z grobami słynnej śpiewaczki fado - Amálii Rodrigues 
oraz najważniejszych postaci w historii Portugalii. Następnie spacer labiryntem 
uliczek Alfamy. Kończąc zwiedzanie Alfamy, odwiedzimy kościół św. Antoniego – miejsce narodzin św. 
Antoniego z Padwy, który wbrew pozorom nie był z Padwy, a właśnie z Lizbony. 

By wzmocnić się po Alfamie, a nabrać sił na kolejną część dnia zatrzymamy się na lunch w lokalnej 
restauracji. 

Po lunchu, przechodząc przez dzielnicę  Baixą,  odwiedzimy rynek w Lizbonie by podziwiać  trochę 
zapomniane miejsce z jedną z najwspanialszych XIX wiecznych budowali w Lizbonie – ratusz miejski. 
Spacerując dalej, przejdziemy do dzielnicy Chiado – obecnie najmodniejszej dzielnicy Lizbony, gdzie 
zatrzymamy się  obok osławionej  podobno najlepszą  kawą  w Lizbonie kawiarni Brasileira.  Stąd już 
tylko krótki spacer na uroczy Largo do Carmo z ruinami kościoła Karmelitów, następnie udamy się na 
szczyt windy Santa Justa. 

Następnie  zobaczymy  kościół  św.  Rocha  z  opisywanym w każdym przewodniku  ołtarzem św.  Jan 
Chrzciciela. Obok kościoła zlokalizowane jest popularne miejsce - Miradouro Sao Pedro de Alcantara, 
skąd całą Lizbonę mamy, jak na dłoni. 

Po krótkiej przerwie spacer przez dzielnicę Bairro Alto, śpiącą za dnia, która wieczorami przemienia 
się w tętniące nocnym życiem miejsce z licznymi barami, klubami i restauracjami.  
Po wyjściu z Bairro Alto, przechodząc przez punkt widokow św. Katarzyny, zobaczymy kolejną znaną 
windę  w  Lizbonie  –  Bice.  Wracając  do  dzielnicy  Chiado zobaczymy jej  centrum z  Praça  Luís  de 
Camões oraz Largo do Chiado. 

Zwiedzanie zakończymy kolacją z muzyką fado w klimatycznej restauracji na Alfami z daniami 

tradycyjnej kuchni portugalskiej. Powrót do hotelu, nocleg. 

dzień 3
Wyjazd z hotelu o godzinie 10.00 i transfer autokarem do dzielnicy Belem. W opinii wielu jest to 
najpiękniejsza dzielnica Lizbony słynąca z zabytków związanych z odkryciami geograficznymi oraz 
monumentów wpisanych na listę UNESCO. 

Zobaczymy tam wieżę Belem, która jest jednym z 7 cudów 
Portugalii.  Kolejnym  punktem  dnia  będzie  Klasztor 
Hieronimitów, perła stylu manuelińskiego wpisana na listę 
UNESCO  w  1983  roku.  W czasie  zwiedzania  zrobimy 
przerwę  na  degustację  najsłynniejszych  portugalskich 
deserów  –oryginalnych  babeczek  Pasteis  de  Belem. 
Wisienką  na  torcie  będzie  Pomnik  Odkrywców,  gdzie 
zobaczymy oraz dowiemy się,  jak wielką  potęgą  morską 
była kiedyś Portugalia. 

Następnie  transfer  do  dzielnicy  Oriente,  nowoczesnej 
twarzy  Lizbony,  która  została  wybudowana  z  okazji 
wystawy Expo w 1998 roku. Będzie to kolejne, całkowicie 



inne oblicze stolicy Portugalii. Zobaczymy tam m. in: Dworzec Oriente i Park Narodów. 

W międzyczasie zatrzymamy się na lunch w jednej z restauracji, która słynie z przyrządzenia ryb oraz 
owoców morza.  Dalej  będzie  opcjonalnie  okazja  wizyty  w  Oceanarium –  największym tego  typu 
obiekcie  w  Europie.  Osoby,  które  wolą  zakupy  będą  miały  okazję  zrobić  zakupy  w  Centrum 
Handlowym Vasco da Gama – jednym z największych tego typu obiektów w Lizbonie, gdzie znajdują 
się marki zarówno światowe, jak i portugalskie. Następnie powrót do hotelu. Kolacja, nocleg. 

dzień 4
Czas wolny na plażowanie, 

Alternatywnie wyjazd do Sintry – bajkowego miasteczka osławionego przez artystów w XIX wieku, a 
które przez wieki było letnią rezydencją królów portugalskich. 
Miasteczko, wpisane na listę UNESCO, zachwyca tak samo jak przed laty. Zobaczymy tam urokliwe 
centrum, przypominające uliczki średniowiecznego miasta, będzie okazja na zakupy produktów z 
korka oraz degustacją lokalnych słodkości z których słynie Sintra – ciastek queijadas oraz pysznej 
portugalskiej kawy. Następnie zobaczymy kompleks milionera – tajemniczą Quinta da Regaleira. 

dzień 5
Czas wolny na plażowanie. 
transfer na lotnisko w Lizbonie. Powrót do kraju. 

PROPOZYCJA 
ZAKWATEROWANIA: 
Estoril to kurort niedaleko Lizbony z licznymi 
zabytkami takimi jak forty, zamki i kościoły oraz 
bogatym życiem nocnym (dyskoteki, kasyno). W 
dzień można opalać się na piaszczystej plaży, po 
południu zwiedzać, a w nocy świetnie bawić. 
Miejscowość jest także doskonałą bazą wypadową do 
zwiedzania całego regionu. Umiarkowany klimat 
pozwala na przyjemny odpoczynek ludziom w 
każdym wieku. 

Przykładowe hotele: Hotel Londres 3* ,Hotel Estoril 
Eden 4* 


