Biuro Podróży "VIATOR", Fredry 3, 61-701
Poznań; wpis do rejestru organizatorów
turystyki pod numerem 439 prowadzonego
przez Marszałka Wielkopolskiego; NIP 782172-58-54, REGON 300046984

Oferta "portugalska przygoda - Lizbona i Porto"
Dojazd własny: Nie
Standard:

3 gwiazdki

Portugalska przygoda - Lizbona i Porto
Przed zakupem prosimy o sprawdzenie dostępności miejsc samolocie i w hotelach w danym terminie pisząc na maila: biuro@viator.pl

Zapraszamy na 6-dniowe zwiedzanie Lizbony i Porto.
Lizbona - to okazja przede wszystkim na przejażdżkę lizbońskimi tramwajami po wąskich uliczkach z ostrymi zakrętami oraz elevatores. Godne polecenia będą takie
miejsca jak: najstarsza część miasta – Alfama, z licznymi klubami z fado rozciągająca się od Zamku św. Jerzego aż do brzegów Tagu czy Pałac Sztyletów, który został
wybudowany w 1523 roku. Warto pojechać także do Belem, gdzie oprócz pomnika zdobywców, klasztoru Hieronimitów należy koniecznie spróbować słynnych ciasteczek
w cukierni Pasteis de Belém.
Porto - miasto słynnego Porto, rzeki Douro, położone urokliwie na wzgórzach ze wspaniałym klimatem i licznymi zabytkami oraz...przyjaznymi cenami;) i miłymi ludźmi.
Warto rozgościć się w jednej z piwnic winnych na degustacji Porto, przejść się stalowym mostem Ponte Dom Luis i wybrzeżem Douro, zagubić się w malowniczych
uliczkach starówki i wybrać się starym tramwajem nad brzeg oceanu.

CENA ZAWIERA:
przelot w dwie strony z Warszawy Modlin /linie ryan/ lub z Okęcia /linie wizz/ w piątki lub z Berlina Schonefeldu /linie ryan / easyjet/ codziennie do Lizbony / i z powrotem;
lub środa, niedziela z Warszawy do Porto / lub poniedziałek, środa, piątek, niedziela z Berlina /linie ryan/ i z powrotem. Od kwietnia zmiana rozkładu lotów. Możliwy pobyt
tylko w Porto
jest możliwa kombinacja lotów Warszawa/Berlin - Lizbona - Porto - Warszawa/Berlin, Warszawa/Berlin - Porto - Lizbona - Warszawa/Berlin oraz różna długość wyjazdu /
pobytu w danym mieście
3 noclegi w Lizbonie, 2 noclegi w Porto
wyżywienie śniadania
opłata na obowiązkowy rządowy Turystyczny Funudusz Gwarancyjny
przejazd pociągiem IC na trasie Lozbona - Porto / lub Porto - Lizbona
bagaż nierejestrowany podręczny (1 x max 55x40x20cm + 1 x mały bagaż max 35x20x20cm liniami ryanair lub 1 x bagaż max 56x45x25cm liniami easyjet) lub bagaż
podręczny Wizzair - 1 sztuka bagażu o wymiarach 42x32x25
opłaty lotniskowe, ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
Cena nie zawiera - obowiązkowo:
transferów z/do hotelu i po mieście
podatek miejski ok 1 eur/os/dzień płatne w hotelu w euro
Cena nie zawiera - nieobowiązkowo:
- bagaż rejestrowy do 15kg 240zł/sztuka /w 2 strony - Ryan; bagaż rejestrowy do 23 kg 246zl/sztuka/w 2 strony (taka cena obowiązuje tylko przy zgłoszeniu) - Wizz;
bagaż rejestrowy do 20kg 190zl/sztuka/w 2 strony - Easyjet; ceny za bagaż w sezonie (do końca września, święta) są wyższe
- dopłata do pokoju 1 osobowego + 40% (nie przyjmujemy osób na dokwaterowanie)

Rozkład lotów wiosna / lato do/z Lizbony
z Warszawy Okęcie (Wizz) poniedziałek, piątek 21:30
z Warszawy Modlin (Ryan) poniedziałek, czwartek 13:05
z Wrocławia (Ryan) wtorek, sobota 15:20
z Katowic (Wizz) środa, niedziela 17:45
z Berlina Schonefeld (Ryan) poniedziałek, środa, piątek 11:30
z Berlina Schonefeld (Easyjet) codziennie ok 14:00
Rozkład lotów wiosna / lato do/z Porto
z Warszawa Okęcie (Wizz) środa, niedziela 21:30
z Warszawa Modlin (Ryan) wtorek, sobota 21:10
z Krakowa poniedziałek, piątek 12:00
z Berlina Schonefeld poniedziałek, środa, piątek, niedziela 21:15

Noclegi

Holiday Inn
Lisboa (4
gwiazdki)

Flamingo (3
gwiazdki)

Hotel usytuowany jest w centrum Lizbony, zaledwie 10 minut spacerem od stacji metra Saldanha. Oferuje on
zakwaterowanie w przestronnych pokojach, a także basen na dachu z tarasem, siłownię i bar koktajlowy.
Muzeum Gulbenkiana oddalone jest od hotelu o około 10 minut spacerem. Międzynarodowe lotnisko w Lizbonie
znajduje się 10 minut jazdy samochodem od obiektu.
Hotel Flamingo położony jest w ścisłym centrum Lizbony, tuż obok placu Marques de Pombal i zaledwie 10 km
od lotniska. Wszystkie pokoje w hotelu Flamingo dysponują w pełni wyposażoną łazienką, minibarem i
telefonem oraz klimatyzacją.
Więcej informacji: http://www.hotelflamingo.pt/
Hotel położony jest w centrum miasta, przy cichej ulicy, w pobliżu Praça Marques de Pombal, popularnej ulicy
handlowej - Avenida da Liberdade, parku Edwarda VII dzielnicy Alto, Rossio, Chiado.

Jorge V (3
gwiazdki)

Hotel oferuje zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych z prywatną łazienką, telefonem, telewizorem,
suszarką do włosów, sejfem. Bezprzewodowy dostęp do Internetu w ogólnodostępnych pomieszczeniach.
Recepcja jest czynna 24h, dostępna jest również przechowalnia bagażu, sala TV, bar, prywatny parking (za
dodatkową opłatą), winda.
Goście hotelu Jorge mogą korzystać za dopłatą z hotelowego zaplecza spa, które oferuje masaże gorącymi
kamieniami, masaże całego ciała oraz maseczki.
Hotel położony jest zaledwie 15 minut jazdy od lotniska, w pobliżu znajdują się przystanki komunikacji miejskiej.
Więcej Informacji: http://www.hoteljorgev.com/
UWAGA: w róznych terminach mogą być dostępne różne hotele 2**. Po złożeniu zapytania odnośnie terminu otrzymają Państwo szczegółowe
informacji o dostępności danych hoteli z możliwością wyboru najbardziej dogodnego. Poniższy hotel jest tylko jednym z kliku oferowanych
przez nas hoteli 2** w Lizbonie.

Princesa
Hotel (2
gwiazdki)

Hotel Princesa oferuje pokoje z łazienką w spokojnym miejscu niedaleko centrum miasta, 10 minut spacerem od stacji metra Anjos i Picoas.
Pokoje w hotelu Princesa wyposażone są w telewizję kablową i biurko. W każdym z nich znajduje się także telefon oraz suszarka do włosów.
Śniadanie serwowane jest w jasnej sali śniadaniowej mieszczącej się tuż obok baru, w którym można śledzić wydarzenia sportowe i najnowsze
wiadomości. W holu można korzystać z bezpłatnego bezprzewodowego dostępu do Internetu.
Hotel Princesa znajduje się 15 minut spacerem od parku Edwarda VII oraz placu Marques de Pombal. Z placu tego można wybrać się na spacer w dół
alei Avenida da Liberdade i odwiedzić usytuowane przy niej sklepy i restauracje.
Hotel ten ten dobrą opcją dla osób niewymagających, chcących niewielkim kosztem odkryć uroki Lizbony.

UWAGA: w róznych terminach mogą być dostępne różne hotele 3***. Po złożeniu zapytania odnośnie terminu otrzymają Państwo szczegółowe
informacji o dostępności danych hoteli z możliwością wyboru najbardziej dogodnego. Poniższy hotel jest tylko jednym z kliku oferowanych
przez nas hoteli 3*** w Lizbonie.

Edward VII (3
gwiazdki)

Hotel Eduardo VII położony jest obok parku Edwarda VII i oferuje pokoje z łązienkami oraz mieszczącą się na 10. piętrze restaurację z werandą, z której
roztaczają się panoramiczne widoki na okolicę. Do dyspozycji Gości jest tutaj również bar, zaplecze biznesowe oraz parking.
Każdy pokój w hotelu Eduardo VII jest klimatyzowany i dysponuje minibarem oraz łazienką. Hotel oferuje czynną przez całą dobę recepcję.
W przytulnej panoramicznej restauracji, która mieści się na 10. piętrze, serwowane jest śniadanie w formie bufetu oraz kolacja z wyborem dań z karty.
Hotel Eduardo VII położony jest w centrum miasta, zaledwie 2 minuty spacerem od stacji metra i przystanku autobusowego, z którego kursują autobusy
na lotnisko. Obiekt znajduje się 5 minut spacerem od centrum handlowego El Corte Inglés oraz 10 minut spacerem od alei Avenida da Liberdade, jednej
z głównych ulic w mieście.

Miasta
Lizbona to najbardziej na zachód wysunięta stolica europejska, która piętrzy się na siedmiu wzgórzach. Dzięki temu stolica Portugalii ma niepowtarzalny
charakter i jest bardzo malownicza. Doskonały klimat i słońce przez większą część roku sprawia, że Lizbona nazywana jest białym miastem. Na jej

Lizbona

Porto

charakter i jest bardzo malownicza. Doskonały klimat i słońce przez większą część roku sprawia, że Lizbona nazywana jest białym miastem. Na jej
największe atrakcje składają się liczne tarasy widokowe, klimatyczne uliczki starego miasta, charakterystyczne domy ozdabiane kafelkami, zabytkowe
tramwaje oraz liczne monumenty. Klimat miasta najlepiej czuje się w jego starych dzielnicach. W najstarszej dzielnicy Lizbony - Alfamie, w labiryncie
stromych, brukowanych uliczek życie toczy się wolno. Niezapomnianym uczuciem jest jazda żółtym tramwajem wąskimi uliczkami dzielnic starego miasta.
Lizbończycy są naturalni i gościnni, nie spieszą się, większość czasu spędzają na placach i ulicach miasta, lubią przesiadywać w licznych barach i
kawiarniach. Dodatkowym atutem miasta jest bliskość oceanu. W najbliższej okolicy Lizbony znajdziemy wypoczynkowe plaże w Estoril czy Cascais czy
cenioną przez surferów plażę Guincho. Miasto tętni życiem do późnych godzin nocnych i oferuje doskonałe restauracje, w których spróbować można
najlepszych specjałów portugalskiej kuchni, winiarnie, gdzie degustować można wyśmienite krajowe wina oraz napić się słynnego wina porto, a także
różnorodne bary oraz modne kluby nocne.
Porto - miasto słynnego Porto, rzeki Douro, położone urokliwie na wzgórzach ze wspaniałym klimatem i licznymi zabytkami oraz...przyjaznymi cenami;) i
miłymi ludźmi. Warto rozgościć się w jednej z piwnic winnych na degustacji Porto, przejść się stalowym mostem Ponte Dom Luis i wybrzeżem Douro,
zagubić się w malowniczych uliczkach starówki i wybrać się starym tramwajem nad brzeg oceanu.

Kraje
Portugalia

Terminy

Terminy (w dół)

Opcje (w prawo)

od: 02-09-2018
do: 28-10-2018

hotel 3***

hotel 4****

Liczba noclegów: 0

Liczba noclegów: 0

Wyżywienie:
- Śniadanie (0,00 zł)

Wyżywienie:
- Śniadanie (0,00 zł)

Cena katalogowa (os. dorosła):
1 499,00 zł

Cena katalogowa (os. dorosła):
1 699,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
1 499,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
1 699,00 zł

Dodatki
obowiązkowe

opcjonalne
- dopłata do pokoju 1-os (40,00 zł)

Rozkład
Nazwa przystanku

Skąd

Godzina wyjazdu

Cena

Strachowice

Wrocław

16:00

0,00 zł

Pyrzowice

Katowice

17:45

100,00 zł

Modlin

Warszawa

12:10

100,00 zł

Strachowice

Wrocław

15:25

0,00 zł

Okęcie

Warszawa

21:10

0,00 zł

Rębiechowo

Gdańsk

00:00

0,00 zł

Balice

Kraków

12:05

0,00 zł

Schonefeld

Berlin

15:35

0,00 zł

* - w dzień poprzedzający termin rozpoczęcia wyjazdu

