
1η ημέρα:  ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΙΣΑΒΌΝΑ - ΦΑΤΙΜΑ   
ΚΟΙΜΠΡΑ  
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση 
για την Λισαβόνα. Άφιξη στη Λισαβόνα και αναχώρηση 
οδικώς για την Κοΐμπρα την πρώτη Πανεπιστημιούπολη 
της Πορτογαλίας και μια από τις πιο παλιές του κόσμου. 
Πρώτη μας στάση το μεγάλο κέντρο του καθολικισμού η 
Φατιμά, που βρίσκεται 142km βόρεια της Λισσαβώνας. 
H Φάτιμα πήρε το όνομα 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. Αφιξη στην Κοΐμπρα όπου θα περιηγηθούμε 
στο χώρο του Πανεπιστημίου και στους δρόμους της 
πόλης των ποιητών με το πολυτραγουδισμένο της 
ποτάμι Μοντέγκο επίσης θα βρεθούμε και στον προαύλιο 
χώρο της εκκλησίας της Σάντα Κλάρα Λα Νόβα όπου θα 
έχουμε πανοραμική θέα από όλη την πόλη της Κοΐμπρα.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΚΟΐΜΠΡΑ – ΜΠΟΥΣΑΚΟ - ΑΒΕΙΡΟ  
ΠΟΡΤΟ  
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το Πόρτο .Πρώτη μας στάση 
στο δάσος Μπουσάκο το εθνικό δάσος των Πορτογάλων 
κι ένα από τα πλουσιότερα της Ευρώπης σε φυτά. Στη 
διαδρομή μας θα κάνουμε μια στάση στη πόλη των 
καναλιών ,τη “Βενετία της Πορτογαλίας” το Αβέιρο, όπου 
θα θαυμάσουμε τις βάρκες που μοιάζουν με παραδοσιακές 
γόνδολες της Βενετίας. Στη συνέχεια αναχώρηση για το 
Πόρτο μια πόλη που αντιπροσωπεύει την παράδοση ,τις 
ανθρώπινες αξίες , τη σκληρή δουλειά και τη δύναμη της 
ψυχής του Πορτογαλικού έθνους.  Η πόλη έδωσε επίσης 
το όνομα 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. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΠΟΡΤΟ
Μετά το πρωινό θα ξεναγηθούμε στην εντυπωσιακή πόλη 

που είναι χτισμένη στις όχθες του ποταμού Douro και 
απλώνεται αρμονικά στους λόφους διατηρώντας ακόμη 
και σήμερα την μεσαιωνική της άποψη. Στην περιοχή 
Ριμπέιρα, κατά μήκος του ποταμού, εκτείνονται οι παλιές 
συνοικίες με τα πολλά παραδοσιακά καταστήματα και 
την ανοιχτή αγορά που βρίσκεται στην αποβάθρα, από 
όπου παλαιότερα φόρτωναν στις χαρακτηριστικές βάρκες 
το ομώνυμο κρασί. Στην άνω πόλη θα περιηγηθούμε 
στην περιοχή του Καθεδρικού Ναού και το παλιό κτίριο 
των σιδηροδρόμων. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε 
το χρυσοποίκιλτο ναό του Αγίου Φραγκίσκου και 
το Παλάτι Μπόλσα, όπου στεγάζεται το Εμπορικό 
Επιμελητήριο και παλαιότερα το χρηματιστήριο. Τέλος 
θα επισκεφθούμε κάποιο παλιό οινοποιείο της πόλης, 
όπου για πολλά χρόνια ωριμάζει το περίφημο κρασί 
“ΠΟΡΤΟ” και θα έχουμε τη χαρά να γευθούμε σε 
ειδικά κατασκευασμένο ποτήρι “calice” την υπέροχη 
γεύση του και το πλούσιο άρωμα του. Διανυκτέρευση. 

4η ημέρα: ΠΟΡΤΟ - ΜΠΡΑΓΚΑ - ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ

Μετά το πρωινό αναχώρηση για μια ολοήμερη εκδρομή 
στην επαρχία του Μίνιου. Πρώτος σταθμός της διαδρομής 
μας θα είναι η Μπράγκα όπου θα θαυμάσουμε τον 
καθεδρικό ναό και το ιερό του Ιησού που παρουσιάζει 
σημαντικά δείγματα στυλ Μπαρόκ. Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούμε το Γκιμαράες το λίκνο του Πορτογαλικού 
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 » . Θα 
δούμε το κάστρο της περιοχής και το ιστορικό κέντρο 
, τα οποία αποτελούν μνημεία ιστορικής κληρονομιάς 
της Ουνέσκο. Επιστροφή στο Πόρτο. Διανυκτέρευση.

5η ημέρα: ΠΟΡΤΟ - ΜΠΑΤΑΛΙΑ - ΝΑΖΑΡΕ - 
ΟΜΠΙΤΟΥΣ - ΛΙΣΑΒΌΝΑ
Αναχώρηση το πρωί με προορισμό την Λισαβόνα. Πρώτος 
μας σταθμός ο ναός της Μπατάλια, μνημείο παγκόσμιας 
πολιτιστικής κληρονομιάς υπό την προστασία της UNES-
CO. Στη συνέχεια θα πάμε στο τουριστικό ψαροχώρι του 

8 
ημέρες

25/6
15,16,22,29,30/7

5,6,12,13,19/8

Ταξίδι στην Πορτογαλία Καλοκαίρι 2022
ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ, ΠΟΡΤΟ, ΜΠΡΑΓΚΑ, ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ, ΚΟΪΜΠΡΑ, ΦΑΤΙΜΑ, ΝΑΖΑΡΕ, ΟΜΠΙΤΟΥΣ, ΑΒΕΙΡΟ, ΣΙΝΤΡΑ 
– ΚΑΣΚΑΙΣ – ΕΣΤΟΡΙΛ, ΜΠΟΥΣΑΚΟΥ, ΜΠΑΤΑΛΙΑ

Η χώρα που αποτελούσε τον κρυφό παράδεισο της Ιβηρικής, αυτή η μικρή και πολύχρωμη χώρα έχει καταφέρει να 
διατηρήσει στις παραδοσιακές γωνιές της μια αυθεντικότητα που σπάνια συναντάται σε τουριστικούς προορισμούς. 
Οι κοσμοπολίτες θα λατρέψουν την ηλιόλουστη και ατμοσφαιρική Λισαβόνα, την πόλη των επτά λόφων και του 
σύγχρονου fado, τον πρώτο σε προτίμηση τουριστικό προορισμό της χώρας – ειδικά για τους Έλληνες. 

Έχουμε ετοιμάσει για εσάς ένα πλήρες πρόγραμμα που περιλαμβάνει τα καλύτερα μέρη που μπορεί να δει κανείς σε 
8 ημέρες, πολυτελή ξενοδοχεία 4* και έναν εξαιρετικό έμπειρο συνοδό. Εσείς κάντε την κράτησή σας και απολαύστε 
ένα υπέροχο ταξίδι που δεν πρέπει να λείπει από τη λίστα σας

Πανόραμα Πορτογαλίας 



ατλαντικού τη Ναζαρέ. Μια εμπειρία που θα σας μείνει 
αξέχαστη λόγω της εγκαρδιοτητας και της ζωντάνιας 
που θα εισπράξετε από τους κατοίκους της καθώς και 
από την μοναδική αίσθηση που σας δημιουργεί ένα 
μικρό χωριό που εμποτίζεται με την παράδοση και όπου 
θα έχουμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε την τοπική 
κουζίνα. Τέλος θα επισκεφθούμε επίσης το πανέμορφο 
μεσαιωνικό χωριό των καλλιτεχνών Όμπιτους. Θα 
περπατήσουμε στα στενά σοκάκια ανάμεσα σε λευκά 
σπιτάκια στολισμένα με πολύχρωμα λουλούδια και 
θα απολαύσουμε μια πανοραμική θέα από τα τείχη 
ύψους 13 μέτρων που περιστοιχίζουν περιμετρικά 
το χωριό.   Άφιξη αργά το απόγευμα στην Λισσαβώνα 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.Διανυκτέρευση.

6η ημέρα: ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ
 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε για μία  ιδιαίτερα 
απολαυστική εκδρομή στα περίχωρα της Λισσαβώνας, 
στη Σίντρα θερινή κατοικία των βασιλέων, το Κασκάις 
που είναι ένα πολύ όμορφο ψαροχώρι , το Εστορίλ το 
τουριστικό θέρετρο της Πορτογαλίας και το Cabo da 
Roca, το δυτικότερο σημείο της Ευρωπαϊκής ηπείρου και 
της Πορτογαλίας στον Ατλαντικό ωκεανό. Επιστροφή 
στη Λισαβόνα που θα τελειώσουμε την σημερινή μας 
εκδρομή στο Πάρκο των Εθνών που κατασκευάστηκε για 
την Διεθνή Έκθεση EXPO 1998 απ’ όπου θα μπορούμε 

να θαυμάσουμε μεταξύ άλλων και την γέφυρα VAS-
CO DA GAMA. Στο ίδιο πάρκο υπάρχει και το ενυδρείο 
της Λισσαβώνας OCEANARIO. Διανυκτέρευση. 
  
7η ημέρα: ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ – ΣΙΝΤΡΑ – ΚΑΣΚΑΙΣ  
ΕΣΤΟΡΙΛ – ΚΑΜΠΟ ΝΤΑ ΡΟΚΑ – ΠΑΡΚΟ ΤΩΝ 
ΕΘΝΩΝ
 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε για μία  ιδιαίτερα 
απολαυστική εκδρομή στα περίχωρα της Λισσαβώνας, 
στη Σίντρα θερινή κατοικία των βασιλέων, το Κασκάις 
που είναι ένα πολύ όμορφο ψαροχώρι , το Εστορίλ το 
τουριστικό θέρετρο της Πορτογαλίας και το Cabo da 
Roca, το δυτικότερο σημείο της Ευρωπαϊκής ηπείρου και 
της Πορτογαλίας στον Ατλαντικό ωκεανό. Επιστροφή 
στη Λισαβόνα που θα τελειώσουμε την σημερινή μας 
εκδρομή στο Πάρκο των Εθνών που κατασκευάστηκε για 
την Διεθνή Έκθεση EXPO 1998 απ’ όπου θα μπορούμε 
να θαυμάσουμε μεταξύ άλλων και την γέφυρα VAS-
CO DA GAMA. Στο ίδιο πάρκο υπάρχει και το ενυδρείο 
της Λισσαβώνας OCEANARIO. Διανυκτέρευση. 

8η ημέρα: ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
 
Σήμερα είναι η τελευταία μέρα μας στην πρωτεύουσα 
της Πορτογαλίας. Γεμάτοι αναμνήσεις πετάμε πίσω στην 
Ελλάδα. Άφιξη στην πόλη μας.

Περιλαμβάνονται 

• αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της 
AEGEAN AIRLINES

• Αποσκευές : 1 μικρή χειραποσκευή (40x20x25cm) + 
1 αποσκευή 23κ ανά άτομο

• διαμονή για στα ξενοδοχεία που αναφέρονται στον 
τιμοκατάλογο

• πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο
• μεταφορές - περιηγήσεις με πολυτελές λεωφορείο 

σύμφωνα με το πρόγραμμα 
• συνοδός εκδρομής 
• ταξιδιωτική ασφάλιση

Δεν περιλαμβάνονται:

• εισιτήρια εισόδων σε αξιοθέατα. 

Αναχ. Ξενοδοχείο /
Τοποθεσία

Τιμή σε
δίκλινο

Τιμή
παιδιού μέχρι 

12 ετων

Tιμή
Μονοκλ. Πτήσεις

25 Ιουνίου

15,16,22,29,30 
Ιουλίου

5,6,12,13,19
Αυγούστου  

Λισαβόνα 
HOTEL DOM PEDRO 

PALACE 5*

Πόρτο
ΗΟTEL CROWN PLAZA 

5*

Κοΐμπρα
VILA GALE 4*

1145 1085 1495

AEGEAN AIRLINES 

Θεσ/νικη-Αθήνα  06.20-07.10
Αθήνα-Λισαβόνα   08.30-11.00

Λισαβόνα Αθήνα  11.50-17.45  
Αθήνα-Θεσ/νικη  19.40-20.35

Σύνολο Φόρων   220 €


