
 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ 

 8 ΗΜΕΡΕ 

ΛΙΑΒΩΝΑ -  ΠΟΡΣΟ – ΜΠΡΑΓΚΑ – ΓΚΙΜΑΡΑΕ 

KΟΪΜΠΡΑ – ΦΑΣΙΜΑ – ΝΑΖΑΡΕ – ΟΜΠΙΣΟΤ – ΑΒΕΙΡO - ΙΝΣΡΑ 

ΚΑΚΑΙ – ΕΣΟΡΙΛ – ΜΠΟΤΑΚΟΤ – ΜΠΑΣΑΛΙΑ 

 Δϊρο θ εκδρομι ίντρα – Καςκάισ -Εςτορίλ- Κάμπο Ντα Ρόκα 
 Επίςθμοσ ελλθνόφωνοσ ξεναγόσ  
 Απευκείασ πτιςεισ τθσ AegeanAirlines 

1θ Ημζρα Ακινα - Λιςςαβϊνα  

υγκζντρωςθ ςτο αεροδρόμιο απευκείασ πτιςθ για τθν Λιςςαβϊνα, τθν πορτογαλικι 

πρωτεφουςα, θ οποία είναι κτιςμζνθ ςτουσ επτά λόφουσ του ποταμοφ Σάγου. 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 χρόνοσ ελεφκεροσ για μια πρϊτθ γνωριμία με τθν 

πόλθ. Περπατιςτε 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 Ημζρα Λιςςαβϊνα  

Πρωινό και ξεκινάμε τθν γνωριμία με τθν πόλθ, τθ Lisboa, 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 Όμιλο 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. Σο μοναςτιρι ξεκίνθςε 

να χτίηεται το 1501 και θ καταςκευι του ολοκλθρϊκθκε ζναν αιϊνα αργότερα. το 



 
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. Περιπλανθκείτε 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 Σάγο. 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  Ημζρα Λιςςαβϊνα - ίντρα - Καςκάισ - Εςτορίλ - Κάμπο Ντα Ρόκα   

Πρωινό ςτο ξενοδοχείο και αναχωροφμε για μία ιδιαίτερα απολαυςτικι εκδρομι ςτα 

περίχωρα τθσ Λιςςαβϊνασ. Πρϊτοσ ςτακμόσ το όμορφο βουνό τθσ Sintra, όπου κα 

δοφμε το Βαςιλικό Παλάτι, το οποίο ςτζγαςε τισ βαςιλικζσ οικογζνειεσ κατά τθ 

διάρκεια του 15ου/16ου και 17ου αιϊνα. τθ ςυνζχεια κα περάςουμε από το Cascais, 

ζνα γραφικό ψαροχϊρι με το παραδοςιακό λιμάνι και τισ πολφχρωμεσ βάρκεσ, και το  

κοςμοπολίτικο Estoril, με τισ πολυτελείσ επαφλεισ και το διάςθμο καηίνο. Σελευταία 

μασ επίςκεψθ το Cabo da Roca, ζνα ακρωτιρι που ςχθματίηει το δυτικότερο μζροσ 

τθσ Πορτογαλίασ και τθσ θπειρωτικισ Ευρϊπθσ. Ο Πορτογάλοσ ποιθτισ Luís de 

Camões περιγράφει το ακρωτιρι ςαν το μζροσ “όπου θ γθ τελειϊνει και αρχίηει θ 

κάλαςςα”. Επιςτροφι το μεςθμζρι ςτθ Λιςςαβϊνα και απόγευμα ελεφκερο. 

Διανυκτζρευςθ. 

4θ Ημζρα Λιςςαβϊνα - Φάτιμα - Μπατάλια - Ναηαρζ - Όμπιτουσ - Πόρτο 

Πρόγευμα και αναχϊρθςθ οδικϊσ για το Πόρτο. το δρόμο μασ κα επιςκεφτοφμε τον 

διάςθμο τόπο προςκυνιματοσ τθσ Fatima. Εδϊ, ςτισ 13 Μαΐου 1917, τρία μικρά 

βοςκόπουλα αντίκριςαν τθν Παναγία και ζκτοτε θ περιοχι προςελκφει ετθςίωσ 6 με 

8 εκατομμφρια προςκυνθτζσ. Θα επιςκεφτοφμε τθ Βαςιλικι τθσ Φάτιμα, το 

Παρεκκλιςι των Εμφανίςεων, κακϊσ και τθ μοντζρνα Βαςιλικι τθσ Αγίασ Σριάδοσ, 

ζργο του διαπρεπι Ζλλθνα αρχιτζκτονα Αλζξανδρου Σομπάηθ. Επόμενθ ςτάςθ μασ, 

το χωριό τθσ Batalha, όπου κα επιςκεφκοφμε το μοναςτιρι άντα Μαρία ντα Βιτόρια, 

μνθμείο παγκόςμιασ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ τθσ UNESCO, ζνα από τα μεγαλφτερα 

γοτκικοφ ςτυλ μοναςτιρια τθσ Ευρϊπθσ. τθν ςυνζχεια κα επιςκεφκοφμε το γραφικό 

ψαροχϊρι Nazare, όπου πολλοί κάτοικοί του ςυνεχίηουν να φοροφν τισ παραδοςιακζσ 

φορεςιζσ. Σελευταίοσ μασ ςτακμόσ το πολφ όμορφο μεςαιωνικό χωριό Óbidos, 

περιτριγυριςμζνο και προφυλαγμζνο από τα τείχθ του κάςτρου που καταςκευάςτθκε 



 
τον 13ο αιϊνα. Άφιξθ αργά το απόγευμα ςτο Πόρτο και τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο. 

Διανυκτζρευςθ.  

5θ  Ημζρα Πόρτο  

Πρωινό ςτο ξενοδοχείο και αναχωροφμε για τθ ξενάγθςθ πόλεωσ. Σο Porto που 

βρίςκεται αμφικεατρικά χτιςμζνο πάνω ςτισ όχκεσ του ποταμοφ Ντοφρο, δεν 

χρειάηεται ιδιαίτερεσ ςυςτάςεισ, κακϊσ ξζρει να κλζβει τθν παράςταςθ! Μαηί κα 

ξεδιπλϊςουμε τθν ομορφιά του, επιςκεπτόμενοι τον κεντρικό ςιδθροδρομικό ςτακμό 

άο Μπζντο, όπου παραςτάςεισ με πλακάκια διακοςμοφν τουσ τεράςτιουσ τοίχουσ 

περιγράφοντασ τθν ιςτορία τθσ πόλθσ, το Παλάτι  Μπόλςα , πρϊθν χρθματιςτιριο και 

το χρυςοποίκιλτο ναό του Αγίου Φραγκίςκου. Η ξενάγθςθ μασ κα ολοκλθρωκεί ςτθν 

περιοχι Villa Nova de Gaia για να γευτοφμε το διάςθμο επιδόρπιο κραςί Πόρτο. 

Διανυκτζρευςθ.  

6θ Ημζρα  Πόρτο - Μπράγκα - Γκιμαράεσ 

Πρωινό ςτο ξενοδοχείο και ςιμερα κα επιςκεφκοφμε μια από τισ πιο «πράςινεσ» 

περιοχζσ τθσ Πορτογαλίασ, τθν περιοχι Μίνιο(Minho). Πρϊτοσ ςτακμόσ τθσ 

διαδρομισ μασ κα είναι θ Braga, όπου κα καυμάςουμε τον Κακεδρικό Ναό και το 

Ιερό του Ιθςοφ, που παρουςιάηει ςθμαντικά ςτοιχεία του ρυκμοφ μπαρόκ. Όπωσ κα 

διαπιςτϊςουμε, θ Μπράγκα είναι μια πόλθ όπου θ κρθςκευτικι τθσ ταυτότθτα 

διακρίνεται ανεξίτθλθ ςτθν προςωπικότθτά τθσ. Όχι τυχαία, οι Πορτογάλοι ζχουν ζνα 

πολφ ωραίο ρθτό που λζει: «Η Κοίμπρα τραγουδάει, θ Μπράγκα προςεφχεται, θ 

Λιςαβόνα επιδεικνφεται και το Πόρτο δουλεφει»… Δεφτερθ ςτάςθ μασ για ςιμερα 

είναι θ πόλθ Guimarães, θ οποία αποτζλεςε τθν πρϊτθ πρωτεφουςα τθσ 

Πορτογαλίασ. Είναι θ γενζτειρα πόλθ τθσ πορτογαλικισ εκνικότθτασ, κακϊσ εδϊ 

γεννικθκε ο πρϊτοσ βαςιλιάσ τθσ Πορτογαλίασ, ο Αλφόνςοσ Α’. Θα δοφμε 

(εξωτερικά) το Ducal Palace, το κάςτρο τθσ περιοχισ και το ιςτορικό κζντρο, τα οποία 

αποτελοφν και Μνθμεία Ιςτορικισ Κλθρονομιάσ τθσ UNESCO. Επιςτροφι ςτο Πόρτο. 

Διανυκτζρευςθ. 

7θ Hμζρα:  Πόρτο - Αβζιρο - Μπουςάκο - Κοίμπρα 

Πλοφςιο πρωινό ςτο ξενοδοχείο και αναχϊρθςθ για μία βόλτα ςτα ςτενά τθσ κάτω 

πόλθσ (villa baixa). Ελεφκεροσ χρόνοσ για ψϊνια και καφζ. Επιβίβαςθ ςτο ποφλμαν 

και  πρϊτθ μασ ςτάςθ το Αβζιρο, μια πόλθ που χάρθσ ςτο γραφικά κανάλια τθσ, τισ 

αψιδωτζσ τθσ γζφυρεσ και τισ παραδοςιακζσ βάρκεσ «moliceiros», ζγινε ευρφτερα 

γνωςτι ωσ θ «Βενετία τθσ Πορτογαλίασ». τθν ςυνζχεια αναχωροφμε με κατεφκυνςθ 

το Παλάτι Μπουςάκο – ςτισ μζρεσ μασ 5άςτερο ξενοδοχείο. Σο παλάτι που 



 
παλαιότερα αποτελοφςε μοναςτιρι του τάγματοσ των Καρμελιτϊν μοναχϊν,  

περιτριγυρίηεται από 200 εκτάρια πλουςιοπάροχθσ βλάςτθςθσ και κεωρείται το 

εκνικό δάςοσ των Πορτογάλων. Σελευταίοσ μασ προοριςμόσ θ Κοίμπρα, όπου και κα 

περιπλανθκοφμε ςτον χϊρο του πανεπιςτθμίου και κα απολαφςουμε τθν 

πανοραμικι κζα τθσ πόλθσ. Κατθφορίηοντασ τα γραφικά λικόςτρωτα ςοκάκια του 

ιςτορικοφ τθσ κζντρου (Alta και Sofia), Μνθμείο Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ UNESCO 

από το 2013, κα καταλιξουμε ςτο Μοναςτιρι του Σιμίου ταυροφ, όπου είναι 

καμμζνοσ ο 1οσ βαςιλιάσ τθσ Πορτογαλίασ, ο Αλφόνςο Ενρίκεσ. Σακτοποίθςθ ςτο 

ξενοδοχείο μασ και διανυκτζρευςθ.  

8θ Ημζρα: Κοίμπρα - Λιςςαβϊνα - Ακινα 

Πλοφςιο πρωινό ςτο ξενοδοχείο και αναχϊρθςθ για Λιςςαβϊνα για τθν πτιςθ τθσ 

επιςτροφισ μασ. Γεμάτοι αναμνιςεισ πετάμε πίςω ςτθν Ελλάδα. Άφιξθ ςτθν Ακινα. 

 

Περιλαμβάνονται: 

 Αεροπορικά ειςιτιρια οικονομικισ κζςθσ με απευκείασ πτιςεισ τθσ Aegean 

Airlines 

 1 αποςκευι 23 κιλϊν και 1 χειραποςκευι 8 κιλϊν ανά επιβάτθ 

 Διαμονι ςε επιλεγμζνα ξενοδοχεία 4* & 5* αςτζρων  

 Πρωινό μπουφζ κακθμερινά  

 Μεταφορζσ, περιθγιςεισ και εκδρομζσ με κλιματιηόμενο τουριςτικό 

λεωφορείο, ςφμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα. 

 Δϊρο θ εκδρομι ίντρα -Καςκάισ-Εςτορίλ  

 Επίςθμοσ ελλθνόφωνοσ ξεναγόσ /ςυνοδόσ του γραφείου μασ 

 Ενθμερωτικά ζντυπα / χάρτεσ  

 Φ.Π.Α. 

 Αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ  

Δεν περιλαμβάνονται : 

 Είςοδοι ςε μουςεία, μνθμεία και λοιπά αξιοκζατα 

 Ο δθμοτικόσ φόροσ ςτα ξενοδοχεία 

 Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοσ καυςίμων 

 Ότι ρθτά δεν αναφζρεται ςτο πρόγραμμα ι αναφζρεται ωσ προαιρετικό 

 


