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City Break - Magia Lizbony - 4 dni (samolotem z Krakowa)
Portugalia Lizbona

Program
Wąskie uliczki, żółte tramwaje i malowniczy zachód słońca nad rzeką Tag to tylko kilka charakterystycznych cech Lizbony. Stolica Portugalii położona na siedmiu
wzgórzach otoczona jest dźwiękami muzyki fado i łączy kultury wielu narodowości. Miasto o bogatej historii, które pozwala spędzić czas na zwiedzaniu licznych
zabytków lub podziwianiu jego panoramy na jednym z tarasów widokowych z filiżanką aromatycznej portugalskiej kawy w ręce.
Program:
Dzień 1:
Odprawa na lotnisku i przelot do Lizbony. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, czas wolny lub zwiedzanie w zależności od godzin przylotu.
Dzień 2-3:
Kolejne dwa dni to czas na poznanie atmosfery miasta oraz jego najważniejszych miejsc, takich jak
- Wieża Torre de Belem - dawna siedziba urzędu celnego, symbol Lizbony strzegący wejścia do lizbońskiego portu
- Antiga Casa dos Pasteis de Belem - jedna z najstarszych i najsłynniejszych cukierni Lizbony, znana z wypieku słynnych lizbońskich ciasteczek pasteis da nata,
na które przepis jest najpilniej strzeżoną tajemnicą rodziny
- Pomnik Odkryć Geograficznych, będący hołdem dla wybitnego podróżnika i odkrywcy Vasco Da Gamy
- Klasztor Hieronimitów z grobowcami m.in. portugalskiego poety Luisa de Camoes i słynnego żeglarza Vasco da Gamy
- Zamek św. Jerzego znajdujący się na najwyższym z siedmiu wzgórz miasta, skąd roztacza się zapierający dech w piersiach widok na starówkę oraz rzekę Tag
- Dzielnica Bairro Alto przepełniona pięknymi uliczkami, które po zmierzchu stają się centrum nocnego życia Lizbony
- Praca Rossio - przez Portugalczyków jest on nazywany również Placem Don Pedro IV, za sprawą kolumny, która znajduje się na środku placu i przedstawia
portugalskiego króla Pedro IV i jednocześnie pierwszego cesarza Brazylii Pedro I
- Sao Pedro Alcantara - jeden z najpopularniejszych punktów widokowych Lizbony, z którego rozciąga się przepiękny widok na centrum miasta
- Santa Catarina - z tarasu rozciąga się widok na rzekę oraz most ozdobiony kamienną figurą Adamastora, mitycznego władcy Oceanu Indyjskiego
- Avenida da Liberdade - najelegantsza ulica w całym mieście przypominająca paryskie Pola Elizejskie, którą stroją fontanny oraz abstrakcyjne wzory na
chodnikach
- Elevador da Gloria – najstarsza i najbardziej znana z lizbońskich kolejek oraz narodowy zabytek Portugalii
- Praca dos Restauradores - miejsce, gdzie w ciekawy sposób łączą się ze sobą klasyczna architektura XVII wieku oraz zdobienia w stylu art deco. Na środku placu
znajduje się obelisk Restauradores, który upamiętnia uniezależnienie się Portugalii od Hiszpanii
- Praca da Figueira - inaczej Plac drzewa figowego, który dzięki swej historii oraz niepowtarzalnemu widokowi uważany jest za jeden z najciekawszych w Lizbonie
- Katedra Se - największa i główna świątynia Lizbony, przypominająca twierdzę, jest jednym z najważniejszych zabytków miasta
- Dzielnica Baixa – zwana również arcydziełem oświeconej urbanistyki
- Santa Luzia - niewielki taras widokowy, gdzie przychodzą zarówno turyści jak i mieszkańcy Lizbony, aby odpocząć oraz podziwiać czerwone dachy Alfamy
- Dzielnica Alfama - najstarsza dzielnica Lizbony, w której tradycja miasta zachowała się w najczystszej formie, a w labiryncie wąskich uliczek nagromadziły się
ważne i ciekawe zabytki miasta
- Praca do Comercio - dawniej nazywany placem pałacowym, a dziś handlowym, niegdyś witano na nim marynarzy, którzy wracali z dalekich wypraw, to również na
nim miały miejsce najważniejsze wydarzenia w historii Portugalii
- Dzielnica EXPO, czyli tak zwany Park Narodów będący jedną z architektonicznych wizytówek Lizbony
W przerwach podczas zwiedzania proponujemy czas wolny na posiłek, podczas którego będzie możliwość spróbowania tradycyjnych portugalskich potraw, takich
jak pasteis de nata, franceshina, czy słynnego dorsza bacalhau (płatne według indywidualnych zamówień).
Ponadto Lizbona oferuje bogaty wachlarz atrakcji dodatkowych, z których można skorzystać opcjonalnie w czasie wolnym:
- Muzeum Kolekcji Berardo - posiadające jedną z najbardziej cenionych kolekcji sztuki współczesnej i nowoczesnej na świecie takich artystów jak Andy Warhol,
Salvador Dali, Pablo Picasso, czy Jackson Pollock (ok. 5 euro/os)
- Narodowe Muzeum Sztuki Dawnej ze wspaniałą kolekcją malarstwa, rzeźby oraz przedmiotów dekoracyjnych (ok. 6 euro/os)
- Rejs statkiem po Tagu dający możliwość podziwiania uroków miasta z zupełnie innej strony (ok. 25 euro/os)
- Muzeum Płytek Azulejos – jedno z najciekawszych muzeów w całej Lizbonie (ok. 5 euro/os)
- Oceanarium – największe oceanarium w Europie, gdzie można zobaczyć zwierzęta i roślinność związaną z życiem morskim, a także przejść tunelem pod
akwarium mieszczącym 8 miliardów słonej wody morskiej (ok. 17 euro/os)
Wieczorami proponujemy skorzystać, ze słynnych lizbońskich rozrywek, które świetnie oddają ducha miasta:
- Instituto do Vinho do Porto, znajdujące się w dzielnicy Barriro Alto, czyli najbardziej imprezowej dzielnicy Lizbony, gdzie w dobrej cenie można się napić wina
porto i innych lokalnych win (płatne indywidualnie wg zamówienia)
- Wieczór z muzyką fado, podczas którego będzie można skosztować portugalskich trunków lub spróbować takich klasycznych słodkości jak pasteis de nata, a to
wszystko w jednej z knajpek dzielnicy Barriro Alto (ok. 49 euro/os)
Dzień 4:
Wymeldowanie z hotelu, czas wolny w zależności od godzin wylotu, transfer na lotnisko, przelot do Polski.

Zakwaterowanie:
Hotele 3*** położone w pobliżu środków komunikacji miejskiej/podmiejskiej, w odległości kilku przystanków od największych atrakcji Lizbony. Wszystkie hotele
oferują wygodnie urządzone i zadbane pokoje 2 osobowe (możliwość 1 dostawki) z łazienką, TV i telefonem
Wyżywienie - śniadania kontynentalne
Informacje dodatkowe:
- Spotkanie z pilotem/przedstawicielem organizatora nastąpi na lotnisku w Polsce lub po przylocie w Lizbonie.
- Transfery z/na lotnisko są realizowane busem/autokarem lub komunikacją miejską i/lub podmiejską w zależności od wielkości grupy, natomiast przejazdy podczas
zwiedzania komunikacją miejską i/lub podmiejską.
- Kolejność dni zwiedzania może ulec zmianie.
- Pilot nie oprowadza wewnątrz obiektów.
- W przypadku wylotu z Lizbony w godzinach porannych zamiast śniadania może być wydany pakiet śniadaniowy.
- Linia lotnicza i godziny przelotów mogą ulec zmianie.
- „Single” - bez dopłaty, przy dokwaterowaniu do pokoju 2 lub 3 osobowego (opcja na zapytanie).
- „Zniżki dla dzieci” - dotyczą dziecka do 12 lat zakwaterowanego wspólnie z 2 osobami pełnopłatnymi.
WAŻNE:
Bardzo prosimy o dokładne wypełnianie formularza rezerwacyjnego w szczególności podania pełnego nazwiska i imienia zgodnego z dokumentem, którym będą
się Państwo posługiwali podczas podróży, daty urodzenia oraz obywatelstwa. Prosimy też o sprawdzenie terminu ważności tego dokumentu.

Cena zawiera
- przelot samolotem na wybranej trasie
- opłaty i podatki lotniskowe
- koszt przewozu bagażu podręcznego (WIZZAIR o wymiarach 40x30x20cm, waga do 10 kg, RYANAIR o wymiarach 40x20x25cm, waga do 10 kg)
- 3 noclegi w hotelu 3*
- zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym
- 3 śniadania
- opiekę polskojęzycznego pilota/przedstawiciela Regent
- podstawowe ubezpieczenie KL, NNW, bagażu
- gwarancję niezmienności ceny

Cena nie zawiera
- Orientacyjnego kosztu uczestnictwa w programie ramowym, na który należy przeznaczyć dodatkowo ok. 90 – 120 euro/osoba. Kwota ta obejmuje transfery z/na
lotnisko, opłatę za podatek turystyczny, bilety wstępów do zwiedzanych atrakcji, bilety komunikacji miejskiej i/lub podmiejskiej podczas realizacji programu
zwiedzania oraz usługi lokalnych przewodników.
- Kosztu wycieczek fakultatywnych i atrakcji pozaprogramowych.
- Kosztu posiłków zamawianych indywidualnie.
- Kosztu usługi przewozu bagażu rejestrowanego, którego waga uzależniona jest od linii lotniczej realizującej przelot (WIZZAIR - do 10kg; RYANAIR - do 10kg o
maksymalnych wymiarach 55x40x20cm;. Usługę tę można nabyć opcjonalnie dla wszystkich lub tylko wybranych podróżujących osób za dodatkową opłatą.
- Kosztu usługi przewozu bagażu głównego (rejestrowanego), którego waga uzależniona jest od linii lotniczej realizującej przelot (WIZZAIR - do 20kg; RYANAIR do 20kg. Usługę tę można nabyć opcjonalnie dla wszystkich lub tylko wybranych podróżujących osób za dodatkową opłatą.
- Dopłaty do pokoju jednoosobowego (400 PLN/os.)
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.

Terminy
1.

17.09.2020

20.09.2020

2090 PLN

2.

08.10.2020

11.10.2020

1990 PLN
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