Λισαβόνα
Διάρκεια: 6 μέρες

από €699

Πτήσεις
DATE

FROM

TO

CARRIER

FLIGHT

TIME

13, 20, 27/7 και 3, 10, 17/8

ΛΑΡΝΑΚΑ

ΑΘΗΝΑ

AEGEAN AIRLINES

A3 7901

05:10 - 06:55

13, 20, 27/7 και 3, 10, 17/8

ΑΘΗΝΑ

ΛΙΣΑΒΟΝΑ

AEGEAN AIRLINES

A3 720

09:10 - 11:35

17, 24/7, 31/7 και 7/8, 14/8, 21/8

ΛΙΣΑΒΟΝΑ

ΑΘΗΝΑ

AEGEAN AIRLINES

A3 723

23:50 - 05:45

18, 25/7 και 1/8, 8/8, 15/8,22/8

ΑΘΗΝΑ

ΛΑΡΝΑΚΑ

AEGEAN AIRLINES

A3 7902

08:10 - 09:50

Πρόγραμμα
1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ - ΛΙΣΑΒΟΝΑ

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο της Λάρνακας και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Πορτογαλίας με
ενδιάμεσο σταθμό. ʼφιξη, παραλαβή και αμέσως μετά θα αρχίσει η πρώτη μας γνωριμία με τη Λισαβόνα. Η
πρώτη μας στάση θα είναι στην κορυφή του Πάρκου του Εδουάρδου του 7ου που προσφέρει
καταπληκτική θέα του κέντρου της πόλης. Η βόλτα με το λεωφορείο θα συνεχίσει στις μποέμ περιοχές της
Λισαβόνας όπως τη περιοχή Μπάιρο ʼλτο με την πληθώρα θεάτρων, εντυπωσιακών αρχοντικών του 19ου
αιώνα και μικρά μαγαζάκια με αντίκες. Μεταφορά στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: ΛΙΣΑΒΟΝΑ-ΞΕΝΑΓΗΣΗ

Πρόγευμα. Στη σημερινή μας ξενάγηση θα γνωρίσουμε καλύτερα την πρωτεύουσα της Πορτογαλίας που
είναι χτισμένη στις όχθες του ποταμού Τάγου και οφείλει το όνομα της στον Οδυσσέα. Θα διασχίσουμε
την κεντρική λεωφόρο της Ελευθερίας και την πολυσύχναστη πλατεία Ρόσιο και θα φτάσουμε στην
καρδιά της πόλης. Θα ανηφορίσουμε μετά το λόφο για να δούμε από ψηλά την πόλη, τον ποταμό Τάγο
και τα σπίτια της παλιάς συνοικίας Αλφάμα με τα στενά σοκάκια και τα πέτρινα σκαλοπάτια. Στη συνέχεια,
προχωρώντας κατά μήκος του ποταμού, θα φτάσουμε στην περιοχή Μπελέμ όπου θα δούμε τον ομώνυμο
πύργο που ήταν η αφετηρία των θαλασσοπόρων του 15ου και 16ου αιώνα και το μνημείο των
Ανακαλύψεων. Θα επισκεφθούμε το Μουσείο με τις Βασιλικές άμαξες και το γοτθικού ρυθμού μοναστήρι
των Ιερωνυμιτών. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Το απόγευμα θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά
το μεγαλύτερο ενυδρείο της Ευρώπης και το δεύτερο στο κόσμο, το Oceanarium. Χρόνος ελεύθερος για
να απολαύσετε τα πολλά και σπάνια είδη ψαριών καθώς επίσης και για ψώνια στο εμπορικό κέντρο Vasco
da Gama. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: ΛΙΣΑΒΟΝΑ-ΣΙΝΤΡΑ-ΚΑΣΚΑΙΣ-ΕΣΤΟΡΙΛ-CABO DA ROCA-ΛΙΣΑΒΟΝΑ

Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για τη φημισμένη πόλη Σίντρα, την οποία ο Λόρδος Βύρωνας
ονόμασε «η Μικρή Εδέμ». Θα δούμε το εντυπωσιακό Βασιλικό παλάτι του 14ου αιώνα με τις
ζωγραφισμένες οροφές και τα όμορφα πλακάκια. Στο δρόμο της επιστροφής κατά μήκος των ακτών του
Ατλαντικού Ωκεανού θα περάσουμε πολύ κοντά από το δυτικότερο ακρωτήρι της ηπειρωτικής Ευρώπης
καθώς επίσης και από το κοσμοπολίτικο Εστορίλ και το περιζήτητο κέντρο διακοπών Κασκαίς. Επιστροφή
στη Λισαβόνα. Το βράδυ σας προτείνουμε δείπνο σε τοπικό εστιατόριο με παραδοσιακή μουσική «fado».
Διανυκτέρευση.
4η μέρα: ΛΙΣΑΒΟΝΑ

Πρόγευμα και ολόκληρη η μέρα στη διάθεση σας για να κάνετε τις βόλτες σας και να θαυμάσετε την
υπέροχη γοτθική και μπαρόκ αρχιτεκτονική της όμορφης Λισαβόνας, τα παραδοσιακά τραμ που
ανηφορίζουν στις συνοικίες της παλιάς πόλης αλλά και τις γραφικές πλατείες που αποτελούν πόλο έλξης
για εκείνους που αναζητούν κάτι από την γοητεία μιας άλλης εποχής. Μπορείτε ακόμη να δοκιμάσετε τις
τοπικές σπεσιαλιτέ στα γραφικά δρομάκια των συνοικιών Αλφάμα και Μπάιρο ʼλντο, και να «ταξιδέψετε
ακούγοντας fado, τη μελαγχολική, παραδοσιακή μουσική των Πορτογάλων. Διανυκτέρευση.
5η-6η μέρα: ΛΙΣΑΒΟΝΑ-ΛΑΡΝΑΚΑ

Μετά το πρόγευμα ελεύθερος χρόνος για τα χαρείτε ακόμη λίγες στιγμές στην υπέροχη αυτή πόλη ή να
επισκεφθείτε ένα από τα πολλά εμπορικά κέντρα για τα ψώνια σας. Το βράδυ μεταφορά στο αεροδρόμιο
της Λισαβόνας για να πάρουμε τη πτήση της επιστροφής. ʼφιξη στη Λάρνακα το πρωί της 6ης μέρας
εντυπωσιασμένοι από την κοσμοπολίτικη ζωντάνια και την γοητευτική αύρα της εκρηκτικής αυτής
πρωτεύουσας.

Τιμοκατάλογος
DATES

DOUBLE

SINGLE

TRIPLE

CHILD
(Under 12)

13/7,20/7,27/7

€699

€855

€699

€559

3/8,10/8,17/8

€749

€905

€749

€599

Περιλαμβάνονται
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – Λισαβόνα – Λάρνακα με ενδιάμεσο σταθμό.
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
Μια αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.
4 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4 αστέρων με μπουφέ πρόγευμα καθημερινά.
Ένα γεύμα σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Τοπικός έμπειρος Ελληνόφωνος συνοδός/ξεναγός στις μετακινήσεις.
Δημοτικός φόρος ξενοδοχείου.
Φ.Π.Α.

Δεν Περιλαμβάνονται
·
·
·
·
·

Εισιτήρια εισόδων στους χώρους επισκέψεων.
Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά
Ποτά στα γεύματα
Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική.
Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.

