Λισσαβώνα
ΣΙΝΤΡΑ, ΚΑΣΚΑΪΣ, ΕΣΤΟΡΙΛ, 5 ηµέρες

1η µέρα ΑΘΗΝΑ – ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση µε επ ευθείας πτήση για την Λισσαβώνα, την
πορτογαλική πρωτεύουσα, η οποία είναι κτισµένη στους επτά λόφους του ποταµού Tagus. Αφιξη
στην γενέτειρα του fado µε τα στενά, γραφικά σοκάκια, τα σπίτια µε τις κεραµοσκεπές και τις
στολισµένες µε πολύχρωµα πλακάκια προσόψεις. Μεταφορά, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και
χρόνος ελεύθερος για µια πρώτη γνωριµία µε την πόλη. Περπατήστε ως την Placa Rossio, εκεί
που χτυπάει δυνατά η καρδιά της Λισσαβώνας, αφεθείτε στις γαστρονοµικές απολαύσεις και
παρασυρθείτε στους έντονους ρυθµούς της πόλης.
2η µέρα ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ
Η σηµερινή µας ξενάγηση είναι αφιερωµένη στην γραφική και φιλόξενη πόλη, που διατηρεί έως και
σήµερα το λατινικό ένδοξο χαρακτήρα της. Ένα από τα πιο φηµισµένα αξιοθέατα της πόλης είναι το
Μουσείο µε τις Βασιλικές Άµαξες, όπου θα θαυµάσουµε µια µοναδική σε πολυτέλεια και πλούτο
συλλογή που χρονολογείται ανάµεσα στον 17ο και 19ο αιώνα. Επόµενος σταθµός µας είναι το
µοναστήρι των Ιερωνυµιτών, το πιο εντυπωσιακό σύµβολο της πορτογαλικής δύναµης και
πλούτου. Στη συνέχεια θα επισκεφθούµε το µνηµείο των Ανακαλύψεων καθώς και τον

χαρακτηριστικό Πύργο του Μπελέµ, που χτίστηκε το 1515 κοντά στις όχθεις του ποταµού Tagus για
να προστατεύσει τις εκβολές του ποταµού και έχει χαρακτηριστεί από την UNESCO ως µνηµείο
παγκόσµιας κληρονοµιάς απ’ όπου ξεκίνησαν οι Πορτογάλοι θαλασσοπόροι για τα πέρατα της γης.
Το απόγευµα περιπλανηθείτε στα στενά καλντερίµια της µεσαιωνικής συνοικίας Αλφάµα ως το
Κάστρο του Αγίου Γεωργίου για να απολαύσετε µια πανοραµική θέα της Λισσαβώνας. To βράδυ
σας προτείνουµε να απολαύσετε τα παραδοσιακά πορτογαλικά τραγούδια fado, που έγιναν γνωστά
σε όλο τον κόσµο από την φηµισµένη τραγουδίστρια Αmalia Rodrigues.
3η µέρα ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ - ΣΙΝΤΡΑ - ΚΑΣΚΑΪΣ – ΕΣΤΟΡΙΛ
Μετά το πρωινό, αναχωρούµε για µια ευχάριστη εκδροµή στα περίχωρα της Λισσαβώνας. Πρώτη
µας στάση η Σίντρα, θερινή κατοικία των βασιλέων, µια πόλη που αφθονεί σε φυσική οµορφιά και
χαρακτηρίζεται από την ιστορική και πολιτιστική κληρονοµιά της. Το Παλάθιο Ρεάλ, δεσπόζει στην
κορυφή ενός καταπράσινου βουνού. Στη συνέχεια θα περάσουµε από το Κασκάις, ένα
παραδοσιακό ψαροχώρι που αναπτύσσεται δίπλα στην πρωτεύουσα και το Εστορίλ, το θέρετρο
όλων των εποχών, το οποίο θεωρείται από τα πιο σηµαντικά τουριστικά σηµεία παγκοσµίως και
παρέχει ποικίλες δραστηριότητες όπως γήπεδο γκόλφ, αγωνιστική πίστα καθώς και ένα από τα
µεγαλύτερα καζίνο της Ευρώπης. Τελευταία µας επίσκεψη το δυτικότερο σηµείο της Ευρώπης, το
Cabo da Roca. Επιστροφή το µεσηµέρι στο ξενοδοχείο και απόγευµα ελεύθερο.
4η µέρα ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ- ΑΘΗΝΑ

Τελευταία ηµέρα η σηµερινή στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας. Γεµάτοι αναµνήσεις πετάµε πίσω
στην Ελλάδα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονοµικής θέσης
• ∆ιαµονή σε επιλεγµένο ξενοδοχείο 4* αστέρων
• Πρωινό µπουφέ καθηµερινά
• Μεταφορές από/ προς αεροδρόµιο ξενοδοχείο εξωτερικού
• Ξεναγήσεις / περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα
• Αρχηγός / συνοδός του γραφείου µας
• Ενηµερωτικά έντυπα / Χάρτες
• Φ.Π.Α.
• Ασφάλεια ταξιδιού (Αστικής ευθύνης)
∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραµµα
• Είσοδοι στα Μουσεία
• Φόροι αεροδροµίων
Σηµείωση:
H σειρά των ξεναγήσεων µπορεί να αλλάξει για την καλύτερη εκτέλεση του προγράµµατος χωρίς
να παραληφθεί καµία από αυτές.

