
Szlak wycieczki 

FARO - EVORA - TOMAR - FATIMA - COIMBRA - PORTO - BRAGA - BOM JESUS 
TRAS DO MONTES - GUIMARES - BATALHA - ALCOBACA - NAZARE - OBIDOS - 
SINTRA - CABO DA ROCA - CASCAIS - LIZBONA - FARO 
Portugalia - zachodni kraniec Półwyspu Iberyjskiego, od prawie 800 lat istnieje w obrębie 
prawie niezmienionych granic. Dziesięć milionów mieszkańców tego kraju posługuje się 
własnym językiem, może poszczycić się własnymi tradycjami kulturowymi oraz 
wielowiekową niezależnością bytu państwowego. Tutaj Europa spotyka się z Atlantykiem, w 
kraju wspaniałych zabytków, architektury, kultury, pięknych plaż i gościnnych ludzi. 
Proponujemy Państwu podróż do najciekawszych i najpiękniejszych miejsc Portugalii 

1 dzień 

Zbiórka na lotnisku i wylot do FARO. Przylot do FARO i spotkanie z pilotem na lotnisku. 
Wyjazd w kierunku EVORY. Zwiedzanie EVORY, miasta położonego na równinie Alentejo, z 
zachowanymi zabytkami rzymskimi, pełnego bogactwa architektonicznego i kulturowego. 
Spacer po mieście - Katedra, Rzymska Świątynia, Uliczka Handlowa, Plac Girarda. Kolacja. 
Nocleg. 

2 dzień 

Śniadanie. Przejazd i zwiedzanie TOMAR, gdzie znajduje się klasztor założony w 1162 roku 
przez wielkiego mistrza Templariuszy, nadal zachowuje pewne elementy charakterystyczne 
dla owych rycerzy-zakonników oraz ich dziedziców, Zakonu Chrystusa; rozbudowany za 
czasów wielkiego księcia Henryka Żeglarza, sto lat później zdobiony w charakterystycznym 
stylu manuelińskim, nawiązującym do wypraw kolonialnych. Przejazd do FATIMY, dla 
katolików i czcicieli Matki Boskiej szczególne miejsce, tutaj w 1917 roku trójce dzieci 
objawiła się Matka Boża. Od tego momentu do Fatimy ściągają tłumy pielgrzymów. Spacer 
po sanktuarium, Plac Pielgrzyma, Bazylika, gdzie znajdują się grobowce; Hiacynty i 
Franciszka, Kaplica Objawień. Zakwaterowanie w hotelu. Kolacja. Możliwość uczestniczenia 
w codziennym nabożeństwie i procesji różańcowej. Przejazd do hotelu. Kolacja. Nocleg. 

3 dzień 
Śniadanie. Przejazd i zwiedzanie COIMBRY - najstarsze centrum uniwersyteckie Portugalii 
oraz dawna stolica położona nad rzeką Mondego. Zwiedzanie; Uniwersytet ze wspaniałą 
barokową biblioteką, Stara Katedra, Kościół św. Krzyża. Przejazd do PORTO. Miasto 
niezwykłe, pełne kontrastów, położone nad rzeką Duero, na dwóch wzgórzach, które 
równocześnie są dwoma brzegami rzeki, dwa brzegi łączy kilka mostów o niesamowitej 
konstrukcji. W centrum zachwyca zaś kościołami w stylu barokowym z bogatymi złoceniami. 
Zwiedzanie; Giełda ze wspaniałą salą arabską, Kościół św. Franciszka, dworzec Sao Bento. 
Wycieczka statkiem po rzece Duero (za dodatkową opłatą). Wizyta w winiarni, gdyż miasto 
słynie z piwnic wina porto. Przejazd i zakwaterowanie w hotelu. Kolacja. Nocleg. 

4 dzień 

Śniadanie. Wyjazd do BRAGI, głównego ośrodka religijnego kraju i siedziby arcybiskupów. 
Zwiedzanie; Katedra, Stary Pałac Arcybiskupi. Przejazd w okolice Bragi do najbardziej 
zadziwiającego kościoła Portugalii BON JESUS TRAS DO MONTES; na zalesionym zboczu 
wzgórza znajduje się kościół, do którego prowadzi cała góra schodów, po drodze liczne 
kaplice przedstawiające stacje męki pańskiej, wszystko robi niesamowite wrażenie. Krótka 
wizyta w GUIMARES, historycznym miasteczku Portugalii, słynącym z granitowej 



architektury. Przejazd w okolice Porto. Zakwaterowanie w hotelu. Kolacja. Dla chętnych 
wyjście na koncert muzyki Fado (za dodatkową opłatą). Nocleg. 

5 dzień 

Śniadanie. Przejazd do BATALHA - Dominikańskie opactwo Santa Maria Vitoria, arcydzieło 
portugalskiego gotyku. Klasztor został wybudowany w 1385 roku jako votum zwycięstwa 
pod Aljubarrotą. Zwiedzanie; kościół z kaplicą grobową Jana I i jego synów, klasztor ze 
wspaniałym krużgankiem i Grobem Nieznanego Żołnierza, Niedokończona Kaplica. Przejazd 
do ALCOBACA, gdzie znajduje się klasztor - jeden z najważniejszych zabytków Portugalii i 
największy kościół tego kraju. Słynie z gotyckiej architektury i grobowców słynnej pary; 
Króla Piotra Okrutnego i jego potajemnie poślubionej żony, Ines de Castro. Zwiedzanie; 
Kościół ze słynnymi grobowcami, klasztor Cystersów. Przejazd do NAZARE, niegdyś wioska 
rybacka, dziś rozwijający się kurort nad Atlantykiem, podziwianie widoków ze skarpy, gdzie 
znajduje się ważne Sanktuarium Maryjne związane z wieloma pięknymi legendami. 
Odpoczynek nad oceanem, możliwość odwiedzenia miejscowych restauracyjek, gdzie można 
skosztować słynnych portugalskich sardynek. Przejazd do OBIDOS uchodzącego za 
najładniejszą wioskę Portugalii, ze średniowiecznym zamkiem, murami miejskimi i 
urokliwymi, ukwieconymi uliczkami. Zakwaterowanie w hotelu. Kolacja. Nocleg. 

6 dzień 

Śniadanie. Przejazd do SINTRY - miasta wypoczynkowego królów Portugalii, gdzie od 
wieków budowali swoje letnie rezydencje; zwiedzanie pałacu renesansowego z bogatymi 
dekoracjami z płytek azulejos. Przejazd na CABO DA ROCA - najdalej na zachód wysunięty 
przylądek Europy. Przejazd do CASCAIS i spacer po miasteczku. Następnie przejazd do 
ESTORIL - jednego z kurortów w okolicach Lizbony. Zakwaterowanie w hotelu. Kolacja. 
Nocleg 

7 dzień 

Śniadanie. Przejazd do LIZBONY. Zwiedzanie; Dzielnica Belem, miejsce skąd wypływały 
statki do kolonii, tutaj znajduje się najwspanialszy przykład architektury manuelińskiej, 
klasztor Hieronimitów, będący votum wdzięczności za odkrycie drogi do Indii przez Vasco da 
Gamę, Wieża Belem, Muzeum morskie, Pomnik Odkrywców, Dzielnica Alfama, Plac Rossio, 
Plac Markiza Pombala. Wyjazd w kierunku FARO. Zakwaterowanie w hotelu. Kolacja. 
Nocleg. 

8 dzień 

Śniadanie. Przejazd do Hotelu Mirachowo Praia w Algarve 

Część wypoczynkowa

Hotel Mirachowo Praia **** 

Czterogwiazdkowy, nowy obiekt o wakacyjnej atmosferze; składa się ze 130 pokoi, obszerne 
lobby z recepcją, czynną stałą dobę, restauracja, bar, bar przy basenie, 3 windy, serwis 
pralniczy, ładny ogród. 

Pokój 
2-os. (możliwość 1 dostawki), wysokiej klasy meble w obszernym pokoju; indywidualnie 
sterowana klimatyzacja, łazienka (prysznic, wc; suszarka), telewizja satelitarna, telefon, mini-
bar, sejf (płatny), balkon. 



Sport i rozrywka 

duży basen z leżakami, brodzik dla dzieci, jacuzzi, sauna; ok. 100 m od kortów tenisowych 
(płatne dodatkowo), ok. 3 km od doskonałego pola golfowego; sporty wodne na plaży; 
zakupy oraz życie nocne i rozrywki w Carvoeiro. 

Wyżywienie 

W hotelu - HB - dwa posiłki dziennie 

Koszt wycieczki 
4 940,0zł sł. cztery tysiące dziewięćset czterdzieści zł00/100
W koszcie wycieczki uwzględniono opłatę lotniskową (250,0zł), dodatkowa opłata za paliwo 
(40,0zł) 

Kieszonkowe 

Ponadto należy uwzględnić dodatkowy wydatek około 75euro/osobę na pokrycie kosztów 
zakupu biletów i drobne wydatki (napiwki) dla przewodników. 

Transport 
Informuję,że odlot jest z lotniska Warszawa-Okęcie. 
Termin odlotu 13.06.2008r--godz.19,55 
Przylot do Faro 13.06.2008r--godz.23,15 
Powrót do kraju--wylot z lotniska w Faro 
Termin odlotu 27.06.2008r--godz.23,50 
Przylot do Warszawy 28.06.2008r godz.5,00 
Proszę o przybycie na lotnisko Okęcie najpóźniej o godz.17,30 

Zgłoszenia 

Uczestnictwo w imprezie należy zgłaszać do dnia 10 marca 2008r wraz z wpłatą zaliczki w 
wysokości 1 500,0zł sł. jeden tysiąc pięćsetzł00/100 na konto organizatora: 74 1090 1737 
0000 0000 7201 1680 BZ WBK S.A. VII O w Poznaniu 
Drugą ratę w kwocie 3520,00 zł należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do 25 kwietnia 
2008r 

Kontakt 
Stowarzyszenie rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego:
srmww@neostrada.pl
strona srmww 

Osoba prowadząca: 
Stanisław Talarski - Leszno,poczta 
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