ПОРТУГАЛИЯ
ОБИКОЛЕН ТУР В СТРАНАТА НА ФАДОТО,
ОТКРИВАТЕЛИТЕ И ТАМ, КЪДЕТО ИМА 365 РЕЦЕПТИ ЗА
ПРИГОТВЯНЕТО НА ТРЕСКА, ПОЛЯТА С МНОГО ВИНО
8 дни/ 7 нощувки / 7 закуски
По маршрут: СОФИЯ – ЛИСАБОН - КАБО ДА РОКА – СИНТРА – КАШКАЙШ –
ЕЩОРИЛ - ОБИДОС - НАЗАРЕ - ФАТИМА – БАТАЛЯ - КОИМБРА – ФИГЕЙРА ДА ФОС
- АВЕЙРО - ПОРТО – БРАГА – ГИМАРАЙШ – БАРСЕЛОС – САНТА МАРИЯ ДА ФЕЙРА
– ТОМАР - ЛИСАБОН - СОФИЯ
Дата: от 10 август до 18 август 2017 г.
Т У Р И С Т И Ч Е С К А

П Р О Г Р А М А

1 ден - София – Лисабон
Излитане в 20.50 ч. от аерогара София за Лисабон с редовен директен полет.
Кацане на летището в Лисабон в 23.00 ч. ДОБРЕ ДОШЛИ В ПОРТУГАЛИЯ!
Трансфер и настаняване в хотел в Лисабон.
Нощувка.
2 ден – Лисабон
Закуска. Начало на туристическата програма в
Лисабон. Обиколката включва Парка Едуардо VII,
Катедралата, замъка Сао Жорже, булевард
Либердаде, оживения площад Росио - истинският
център на града, посещение на кулата Белем
(UNESCO) и на Манастира Жеронимуш (UNESCO).
Следобед свободно време за разходка из стария
квартал Алфама, където можете да опитате местните специалитети, сред които
„пастиш“ или една от многобройните рецепти с бакалао/треска. Нощувка.
ФАДО е музикален израз на душата на Лисабон. Думата Фадо идва от латинското
„Фатум", което означава „съдба". Фрустрацията и фатализмът, които възникват в
бедните предградия и в пристанищните райони, се отразяват в музика, пълна с
меланхолия и носталгия. Фадо възниква през първата половина на XVIII в. В
първия момент изглежда, че преоткриваме тангото поради същата страст,

мъжественост и женско присъствие, но в същото време във Фадото тези елементи
са смекчени, поради липсата на експресивна сила, типична за тангото. Именно
затова Фадото е по - сдържано и по-интимно в действителност, „saudade“, както
казват португалците.
Фадото пее със съжаление за това, което си е отишло, за загубената империя, за
страната, такава, каквато е трябвало да бъде, за човека, който е загубил своята
слава. Това не е нищо повече от история за Лисабон, за помрачената душа на
града, така добре възпята от великите поети Луиш ди Камоинш и Фернанду Песоа.
3 ден – Лисабон – Кабо да Рока – Синтра – Кашкайш – Ещорил
Закуска. Свободно време за разходка или по желание и срещу допълнително
заплащане еднодневна екскурзия до Кабо да Рока, там където свършва земята и
започва океана или това е най - западната точка на Европа. Тук можете да получите
сертификат, който да удостовери, че сте били там. Спирка в отдавна
предпочитаното място от португалските крале и английските благородници Синтра,
който Лорд Байрон нарича „великолепният Еден”. Посещение на Националния
Дворец Синтра (UNESCO). Следва разходка по криволичещите улички на красивия
морски курорт и рибарско селище Кашкайш, където ще има възможност и да се
топнете във водите на Атлантическия океан. Минаване през Ещорил, където живее
последните години от живота си Царица Йоана. Разглеждане панорамно на
Казиното, неговите градини и на плажа Гиншу, популярен сред сърфистите с
огромните вълни. Връщане в Лисабон. По желание посещение на фолклорно
заведение (Фадо) със спектакъл и с включена вечеря. Нощувка.
4 ден Лисабон - Обидош - Назаре – Фатима – Баталя - Коимбра
Закуска. Отпътуване за Коимбра. Първа спирка в Обидош, който връща
посетителите назад във времето със своя средновековен град, живописни улички
и замък. Известен като градът на кралиците, както и като португалската столица
на шоколада, тук можете да опитате ликьор от вишни, който се сервира в
шоколадова чашка. Продължаване за най – известното в Португалия рибарско
селище Назаре, кацнало на скален корниз над океана. Там ви посрещат с
бадемови сладки местните жени, облечени в поли от седем ката. Следваща
спирка във Фатима, едно от най – известните поклоннически места в Европа,
свързано с чудотворното появяване на Света Богородица и нейните предсказания
за бъдещето на света. Този ден няма да пропуснем и да не посетим близко
разположения манастир на доминиканците Баталя (UNESCO) в едноименното
селище, построен в чест на португалците над кастилците през 1385 г. Ще видите
как оригиналният готически стил еволюира, повлиян от изкуството мануелин със
сложна декорация, което се демонстрира от неговия шедьовър. Пристигане в
Коимбра. Настаняване в хотел. Нощувка.
5 ден – Фигейра да Фос - Авейро – Порто
Закуска. Туристическа програма в Коимбра – най старият университетски град в Португалия, с
известната Библиотека, музикални традиции,
църквата Санта Клара. Отпътуване за Фигейра да
Фос – един от най - приятните курорти на
Атлантическото крайбражие, популярен повече от
един век заради широкия пясъчен плаж, казиното и
големите пясъчни дюни. Тук групата ще има
свободно време за къпане. Продължаване за

Авейро, разположен на множество канали и известен като „португалската
Венеция“. Разходка из уютните площадчета и спокойни улички. Свободно време
да направите снимки на цветните къщи, да опитате местните яйчени сладки „овос
молес“, да се разходите из каналите с изрисуваните лодки „молисейрос“,
използвани в миналото за събиране на водорасли. Пристигане вечерта в Порто.
Настаняване в хотел. Нощувка.
Колкото се отива по на север, толкова повече се навлиза в царството на
треската, на португалски „бакаляу“. Португалската нация е на първо място в
Европа по консумация на риба. В местната кухня са застъпени пресни ципури,
лавраци и сафриди, приготвени с малко подправки, печени картофи и обилно
поляти с вино. Но кралицата в португалската кухня е треската – бакалао, която
според португалците може да бъде приготвена по 365 начина за всеки ден от
годината... Надяваме се да опитате тези традиционни рибни ястия в тази
слънчева страна! Всеки похарчен цент си заслужава...
6 ден – Порто
Закуска. Начало на туристическата програма в Порто - разходка из историческия
център (UNESCO) с неговите характерни къщи, чиито фасади са декорирани с
керамичните плочки (азулежуш), Катедралата, моста Дон Луиш I, Рибейра –
мястото, край устието на реката, където се е родил градът. Посещение на изба за
портвайн с дегустация. По желание разходка с корабче по р. Доуро. Свободно
време. Нощувка.
7 ден – Порто – Брага – Гимарайш – Барселос - Порто
Закуска. Свободно време или по желание екскурзия до Брага, Гимарайш и
Барселос. Отпътуване за Брага – „Рим на Португалия“, град, горд със своите
архитектурни съкровища и религиозен дух, който се чувства навсякъде и е
очевиден в многобройните параклиси и църкви. Тук можете да опитате типичното
ястие, състоящо се от типичната пържена риба треска, гарнирана с карамфил,
лаврово дърво и придружена с царевечен хляб. Следва Гимарайш (UNESCO) люлката на португалската нация, родното място на Алфонсо Хенрике, първият
крал на Португалия. Разположен в подножието на няколко планини, първата
столица на Португалия е съхранила в сърцето си средновековната атмосфера.
През първата половина на м. август е празникът на града и в града кипят много
фиести, т.н.„Гуалтерианас“, посветени на патрона на града Свети Гуалтер.
Разходката този ден завършва с разходка из средновековния Барселос, известен
със занаятите си, както и с петела – символ и емблема на града, който може да се
види навсякъде като скулптури по улиците или в разнообразни миниатюри и
сувенири. Но легендата за него ще ви разкаже на място вашият екскурзовод...
Връщане в Порто. Нощувка.
8 ден – Порто - Санта Мария да Фейра - Томар - Лисабон - София
Закуска. Отпътуване за градчето Санта Мария да Фейра. Посещение на
историческия център и на замъка. Следваща спирка в Томар – градът на
рицарите тамплиери, който притежава необикновено очарование, дължащо се на
неговото артистично и културно богатство. Заслужава си да бъде посетен
манастирът, неговите архитектурни детайли и особености, свързани с
тамплиерите. Трансфер до летището в Лисабон и излитане в 00.05 ч. Кацане на
летище София в 06.00 ч.

ПАКЕТНА ЦЕНА: 1897 лв.
Пакетната цена включва: самолетен билет София - Лисабон – София с
включени летищни такси, 7 нощувки със закуски в хотели 4****, от които 3 - в
Лисабон, 1 – в Коимбра, 3 – в Порто, транспорт с автобус по време на
туристическата обиколка, посещение на изба за вино портвайн с дегустация,
трансфер летище – хотел – летище, туристическа програма – посещение на
Лисабон, Обидос, Назаре, Баталя, Коимбра, Авейро, Порто, Лисабон, Фатима,
Назаре, Санта Мария да Фейра, Томар, водач от агенцията, медицинска
застраховка с покритие 5000 EUR.
Пакетната цена не включва: входните музейни такси, круиз по р. Доуро –
~10-12 EUR, вечеря в фолклорно заведение (Фадо) със спектакъл – ~45 EUR с
включен трансфер, екскурзия до Кабо да Рока, Синтра, Кашкайш, Ещорил – 37
EUR при мин. 20 туристи, екскурзия до Брага, Гимарайш и Барселос - 30 EUR при
мин. 20 туристи /Екскурзииите се заявяват предварително и се заплащат с
основния пакет, включват транспорт и водач, входните такси се заплащат
отделно и на място/.
Доплащане за: единична стая – 485 лв.
Примерни хотели: в Лисабон – хотел Amazonia Jamor 4* или подобен в
Лисабон, хотел Tivoli 4* или подобен в Коимбра, хотел Vila Gale Oporto 4* или
подобен в Порто.
Минимален брой туристи за осъществяване на екскурзията: 30 туристи.
Срок за уведомление при недостигнат минимален брой туристи: 7 дни
преди началната дата.
Необходими документи: лична карта или задграничен паспорт; няма
санитарни и медицински изисквания за пътуване до Португалия.
Начин на плащане: депозит – 800 лв., доплащане – до 35 дни преди
отпътуване.
Застраховка „Отмяна от пътуване“: предоставяме възможност за сключване
на допълнителна застраховка “Отмяна на пътуване” по чл. 80, ал. 1, т.14 от
Закона за туризма, покриваща разходите за анулиране на пътуването, за
съкращаване и прекъсване на пътуването, поради здравословни причини на
пътуващия, негови близки, неотложно явяване на дело, съкращаване от работа и
др. Стойността на застраховката се изчислява на база крайна дължима сума по
договора, като има значение и възрастта на Потребителя. В зависимост от
възрастта на туриста стойността на застраховката е между 3% и 8% върху
крайната дължима сума по договора за организирано пътуване.

