
 
 

ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ 
5 ΗΜΕΕΣ 

Λιςςαβώνα- Σίντρα – Καςκάισ -Εςτορίλ –  

Φάτιμα – Όμπιτουσ -Ναζαρέ  

 Δϊρο θ εκδρομι Σίντρα – Καςκάισ -Εςτορίλ- Κάμπο Ντα όκα 
 Διαμονι ςε κεντρικό ξενοδοχείο 4* 
 Ξενάγθςθ ςτον γραφικι και γοθτευτικι Λιςςαβϊνα 
 Επίςκεψθ ςτο Μουςείο με τισ Βαςιλικζσ Άμαξεσ, το Μοναςτιρι των 

Ιερωνυμιτϊν και τον Ρφργο του Μπελζμ 
 Επίςθμοσ ελλθνόφωνοσ ξεναγόσ  
 Απευκείασ πτιςεισ τθσ AegeanAirlines 

 

 

1θ μζρα Ακινα – Λιςςαβϊνα  

Συγκζντρωςθ ςτο αεροδρόμιο και  πτιςθ με απευκείασ πτιςθσ  για τθν πορτογαλικι 
πρωτεφουςα, τθν Λιςςαβϊνα .Με το βλζμμα ςτθν Αμερικι και τθν πλάτθ τθσ ςτθν 
Ευρϊπθ θ Λιςςαβϊνα ζχει το άρωμα τθσ μεςογειακισ ατμόςφαιρασ αλλά και τθν 
ατμόςφαιρα τθσ άλλοτε αποικιακισ υπερδφναμθσ με πάμπολλα ανάκτορα, κάςτρα 
και μοναςτιρια και τα παλιομοδίτικα τραμ. Άφιξθ ςτθν γενζτειρα του fado με τα 
ςτενά, γραφικά ςοκάκια, τα ςπίτια με τισ κεραμοςκεπζσ και τισ ςτολιςμζνεσ με 
πολφχρωμα πλακάκια προςόψεισ. Μεταφορά, τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο και 
ελεφκεροσ χρόνοσ.Ρερπατιςτε ωσ τθν Praça Rossio, εκεί που χτυπάει δυνατά θ 
καρδιά τθσ Λιςςαβϊνασ, αφεκείτε ςτισ γαςτρονομικζσ απολαφςεισ και παραςυρκείτε 
ςτουσ ζντονουσ ρυκμοφσ τθσ πόλθσ.Διανυκτζρευςθ. 

2θ μζρα Λιςςαβϊνα  

Ρρωινό και ξεκινάμε τθν γνωριμία με τθν πόλθ, θ οποία είναι πλοφςια ςε γοτκικι και 
μπαρόκ αρχιτεκτονικι κακϊσ και ςε μεταμοντζρνεσ καταςκευζσ. Θα περάςουμε από 
τισ μεγάλεσ λεωφόρουσ και κα ςυνεχίςουμε με το πιο φθμιςμζνο αξιοκζατο, το 
Εκνικό Μουςείο βαςιλικϊν αμαξϊν, το οποίο βρίςκεται ςε ζνα πανζμορφο 
περιβάλλον, ςτο παλιό βαςιλικό Ιππικό Πμιλο του παλατιοφ Μπελζμ και διακζτει μια 



 
καταπλθκτικι ςυλλογι από άμαξεσ τθσ βαςιλικισ οικογζνειασ, οι οποίεσ 
χρονολογοφνται από τον 17ο αιϊνα. Η ςυλλογι κεωρείται θ πιο αξιόλογθ του 
κόςμου ςτο είδοσ τθσ και επιτρζπει ςτον επιςκζπτθ να δει τόςο τθν εξζλιξθ τθσ 
τεχνολογίασ ςτθν καταςκευι τουσ, όςο και τθν επιρροι τθσ τζχνθσ, θ οποία φαίνεται 
από τον διάκοςμο των αμαξϊν. Επίςθσ, κα επιςκεφκοφμε το Μοναςτιρι των 
Ιερωνυμιτϊν το οποίο βρίςκεται δίπλα ςτον πφργο του Μπελζμ και ςυγκαταλζγεται 
και αυτό ςτα μνθμεία παγκόςμιασ κλθρονομιάσ τθσ Unesco. Το μοναςτιρι ξεκίνθςε 
να χτίηεται το 1501 και θ καταςκευι του ολοκλθρϊκθκε ζναν αιϊνα αργότερα. Στο 
μοναςτιρι των Ιερωνυμιτϊν πζραςε τθν τελευταία του βραδιά ο Βάςκο ντα Γκάμα 
προςευχόμενοσ πριν από το μεγάλο του ταξίδι ςτθν Ινδία. Η εκκλθςία, μαηί με τα 
άλλα μνθμεία τθσ περιοχισ ςυμβολίηουν τθ Χρυςι Εποχι των Ανακαλφψεων και είναι 
από τα μεγαλφτερα τουριςτικά αξιοκζατα ςτθ Λιςςαβϊνα. Ρεριπλανθκείτε ςτα ςτενά 
καλντερίμια τθσ μεςαιωνικισ ςυνοικίασ Αλφάμα τθν παλιότερθ γειτονία τθσ 
Λιςςαβϊνασ, όπου απλϊνεται ςτθν κλίςθ του λόφου από το κάςτρο του Αγίου 
Γεωργίου μζχρι τον ποταμό Τάγο. Θα βρείτε παλιζσ εκκλθςίεσ, μουςεία, γκαλερί και 
ςτο ςθμείο κοντά ςτο ποτάμι εςτιατόρια και νυχτερινά μαγαηιά. Επιςτροφι ςτο 
ξενοδοχείο. Για τo βράδυ ςασ προτείνουμε να απολαφςετε τα παραδοςιακά 
πορτογαλικά τραγοφδια fado, που ζγιναν γνωςτά ςε όλο τον κόςμο από τθν 
φθμιςμζνθ τραγουδίςτρια Αmalia Rodrigues. Διανυκτζρευςθ. 

3θ μζρα Λιςςαβϊνα – Σίντρα - Καςκαΐσ – Εςτορίλ- Κάμπο Ντα όκα 

Ρρωινό ςτο ξενοδοχείο και αναχωροφμε για μία ιδιαίτερα απολαυςτικι εκδρομι ςτα 
περίχωρα τθσ Λιςςαβϊνασ. Ρρϊτοσ ςτακμόσ το όμορφο βουνό Σίντρα όπου κα 
δοφμε το Βαςιλικό Ραλάτι, το οποίο ςτζγαςε τισ βαςιλικζσ οικογζνειεσ κατά τθ 
διάρκεια του 15ου/16ου και 17ου αιϊνα. Στθ ςυνζχεια κα περάςουμε από 
το Καςκαΐσ, ζνα γραφικό ψαροχϊρι με το παραδοςιακό λιμάνι και τισ πολφχρωμεσ 
βάρκεσ, και το  κοςμοπολίτικο Εςτορίλ, με τισ πολυτελείσ επαφλεισ και το διάςθμο 
καηίνο. Τελευταία μασ επίςκεψθ το Cabo da Roca, ζνα ακρωτιρι που ςχθματίηει το 
δυτικότερο μζροσ τθσ Ρορτογαλίασ και τθσ θπειρωτικισ Ευρϊπθσ. Ο Ρορτογάλοσ 
ποιθτισ Luis de Camoes περιγράφει το ακρωτιρι ςαν το μζροσ “όπου θ γθ τελειϊνει 
και αρχίηει θ κάλαςςα”.Επιςτροφι το μεςθμζρι ςτο ξενοδοχείο και απόγευμα 
ελεφκερο. Διανυκτζρευςθ. 

 

4θ μζρα Λιςςαβϊνα – Φάτιμα – Πμπιτουσ – Ναηαρζ (προαιρετικι ) 

Ρρωινό ςτο ξενοδοχείο και θμζρα ελεφκερθ. Ρροαιρετικά ςασ προτείνουμε να 
επιςκεφτείτε το Ράρκο των Εκνϊν που πρωτοδθμιουργικθκε για να ςτεγάςει τθν 
Ραγκόςμια Ζκκεςθ Expo 1998. Ρρόκειται για ζνα φουτουριςτικό δθμιοφργθμα το 



 
οποίο ςθματοδοτείται από τθ γζφυρα τουVasco da Gama μια από τισ μεγαλφτερεσ 
γζφυρεσ του κόςμου κακϊσ και το κζντρο του κακολικιςμοφ, τθ Φάτιμα .Εδϊ, ςτισ 13 
Μαΐου 1917, τρία μικρά βοςκόπουλα αντίκριςαν τθν Ραναγία και ζκτοτε θ περιοχι 
προςελκφει ετθςίωσ 6 με 8 εκατομμφρια προςκυνθτζσ. Θα επιςκεφτοφμε τθ Βαςιλικι 
τθσ Φάτιμα, το Ραρεκκλιςι των Εμφανίςεων, κακϊσ και τθ μοντζρνα Βαςιλικι τθσ 
Αγίασ Τριάδοσ, ζργο του διαπρεπι Ζλλθνα αρχιτζκτονα Αλζξανδρου Τομπάηθ, όπωσ 
επίςθσ το πανζμορφο μεςαιωνικό χωριό των καλλιτεχνϊν Πμπιτουσ με τα ςτενά 
ςοκάκια ανάμεςα ςε λευκά ςπιτάκια, ςτολιςμζνα με πολφχρωμα λουλοφδια, όπου 
μπορείτε να απολαφςετε τθν πανοραμικι κζα από τα τείχθ φψουσ 13 μζτρων και 
τζλοσ το τουριςτικό ψαροχϊρι του Ατλαντικοφ Ναηαρζ. Το απόγευμα επιςτρζφουμε 
ςτθ Λιςςαβϊνα όπου μπορείτε να απολαφςετε τισ αγορζσ ςασ ςτα μεγάλα εμπορικά 
κζντρα τθσ πόλθσ. Διανυκτζρευςθ  

5θ μζρα ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ- ΑΘΗΝΑ 

Μετά το πρωινό  χρόνοσ ελεφκεροσ για να απολαφςετε μία βόλτα  ςτο κζντρο τθσ 
πόλθσ ςτθν Placa Rossio, όπου κα ςυναντιςετε λαχειοπϊλεσ, λοφςτρουσ και 
πλανόδιουσ πωλθτζσ όπωσ τουσ παλιοφσ καλοφσ καιροφσ και κα ζχετε τθν ευκαιρία 
να περπατιςετε ςτισ περιοχζσ αυτζσ με τα ιςτορικά καφενεία – ςτζκια των 
διανοουμζνων τθσ χϊρασ όπωσ του εκνικοφ ποιθτι FernandoPesso . Αργά το 
απόγευμα μεταφορά ςτο αεροδρόμιο και πτιςθ επιςτροφισ για Ακινα . 

. 

Σθμείωςθ: Για τθν καλφτερθ εκτζλεςθ του προγράμματοσ θ ροι μπορεί να 
διαφοροποιθκεί χωρίσ όμωσ να παραλειφκεί κάτι. 

 



 
Ρεριλαμβάνονται: 

 Αεροπορικά ειςιτιρια οικονομικισ κζςθσ Ακινα – Λιςςαβϊνα -Ακινα με 

απευκείασ πτιςεισ τθσ Aegean Airlines 

 1 αποςκευι 23 κιλϊν και 1 χειραποςκευι 8 κιλϊν ανά επιβάτθ 

 Διαμονι ςε επιλεγμζνο ξενοδοχείο 4* αςτζρων 

 Ρρωινό μπουφζ κακθμερινά  

 Μεταφορζσ, περιθγιςεισ και εκδρομζσ με κλιματιηόμενο τουριςτικό 

λεωφορείο, ςφμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα. 

 Επίςθμοσ ελλθνόφωνοσ ξεναγόσ /ςυνοδόσ του γραφείου μασ 

 Ενθμερωτικά ζντυπα / χάρτεσ  

 Φ.Ρ.Α. 

 Αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ  

Δεν περιλαμβάνονται : 

 Είςοδοι ςε μουςεία, μνθμεία και λοιπά αξιοκζατα 

 Ο δθμοτικόσ φόροσ ςτα ξενοδοχεία 

 Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοσ καυςίμων 

 Πτι ρθτά δεν αναφζρεται ςτο πρόγραμμα ι αναφζρεται ωσ προαιρετικό. 

 

 

 

 

 


