Circuit Lisabona,
Algarve & Sevilla
Circuite Portugalia, Portugalia

Descriere Circuit Lisabona, Algarve & Sevilla 3*, Circuite Portugalia, Portugalia
Ziua 1. Bucuresti – Lisabona
Check-in si imbarcare pe aeroportul din Bucuresti Otopeni cu destinatia Lisabona,Portugalia. Transfer si cazare la hotel
in zona Lisabona.
Ziua 2. Lisabona
Mic dejun. Dimineata, plecare catre Lisabona, orasul celor 7 coline ce constituie adevarate puncte de belvedere asupra
raului Tejo. Se viziteaza: Cartierul Belem, Manastirea Ieronimilor, unde se afla si mormântul navigatorului Vasco de
Gama, Turnul din Belem si centrul istoric. Seara, cazare la hotel in zona Lisabona.
Ziua 3. Sintra, Cabo da Roca, Cascais si Costa Estoril*
Mic dejun. Timp liber la dispozitie sau excursie optionala la Sintra, Cabo da Roca, Cascais si Costa Estoril*. Cunoscuta
ca resedinta a regilor, Costa Estoril este denumita ,,Riviera portugheza”, atragând
anual milioane de turisti. Se viziteaza Estoril si Cascais, Cabo da Roca, punctul cel mai vestic al Europei continentale si
Sintra, renumita datorita impresionantului Palat Pena, inclus in patrimoniul UNESCO. Seara, cina si cazare la hotel Tryp
Caparica Mar 4*, sau similar.
Ziua 4. Lisabona – Evora – Beja – Silves
Mic dejun. Plecare spre Evora, un oras cu biserici monumentale, piete istorice, case varuite in alb si strazi medievale.
Se continua calatoria spre Beja, orasul principal din sudul regiunii Alentejo, unde se viziteaza centrul vechi si o
fortareata de 42 metri, cea mai inalta din Peninsula Iberica. Seara, cazare la hotel in Silves.
Ziua 5. Silves – Sagres – Cabo de Sao Vicente – Faro
Mic dejun. Se viziteaza incântatoarea localitate Silves, recunoscuta pentru catedrala in stil gotic si castelul Silves,
important edificiu maur ridicat pe locul unor fortificatii romane. Se continua calatoria spre Sagres, cunoscut si sub
numele de ´´Capatul lumii´´, unde se terminau hartile lumii pe vremea Printului Henric Navigatorul. Oprire la Cabo de
Sao Vicente, stânca ce poarta numele Sfântului Vincent, unde se viziteaza un far impresionant, care dirijeaza cea mai
aglomerata linie navala din lume. Sosire in capitala regiunii Algarve, Faro, liderul statiunilor portugheze situate in cel
mai sudic punct al tarii. Seara, cazare la hotel in zona Algarve.
Ziua 6. Sevilla*
Mic dejun. Timp liber la dispozitie sau excursie optionala la Sevilia, capitala Andaluziei, recunoscuta pentru
numeroasele atractii turistice, culturale si artistice*. Cele mai importante sunt: Giralda, Palatul Alcazar, Torre del Oro,
Patio de los Naranjos, Plaza de España, Parcul María Luisa, Teatro de la Maestranza, Palatal Saint Telmo, Arhivele
Indiene si Palatul Arhiepiscopal. Seara, cazare la hotel in zona Algarve.
Ziua 7. Olhao & Croaziera Ria Formosa*
Mic dejun. Timp liber la dispozitie sau excursie optionala la Olhao, un oras port fermecator, cu o atmosfera specific
nordului Africii*. Olhão este, de asemenea, punct de plecare pentru explorarea Parcului Natural Ria Formosa si a
insulelor de nisip din Armona, Culatra si Farol. Seara, cazare la hotel in zona Algarve.
Ziua 8. Faro – Setubal – Parcul Natural Arrabida – Lisabona – Bucuresti
Mic dejun. Dimineata, tur pietonal in centrul vechi din Setubal, un oras industrial si pescaresc. Se continua traseul
explorând frumoasele drumuri care strabat ParculNatural Arrabida, Seara, transfer la aeroportul din Lisabona pentru
check-in si imbarcare pe zborul cu destinatia Bucuresti.
Servicii Neincluse:

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 15:20)

• Asigurare medicala
• Asigurare storno
• Excursii optionale
• Intrari la obiectivele turistice
• Taxe de oras/ statiune
• Bacsisuri pentru ghizi si soferi locali
Servicii Optionale:
• Excursie optionala la Sintra, Cabo da Roca, Cascais si Costa Estoril: 49 Euro/persoana
• Excursie optionala la Sevilia: 69 Euro/ persoana
• Excursie optionala la Olhao si croaziera Ria Formosa cu pranz inclus: 69 Euro/persoana
• Supliment demipensiune (7 cine): 119 Euro/ persoana
Pachet PREMIUM - 3 excursii Optionale si supliment demipensiune (7 cine): 279 Euro/ persoana
Grup minim pentru organizarea circuitutlui: 30 persoane

Servicii incluse:
Transport cu avionul pe ruta București – Lisabona – București
1 bagaj de cală de 32 kg/ persoană și 1 bagaj de mână de 10 kg/ persoană
Taxe de aeroport
Transport cu autocar modern pe tot parcursul circuitului
Cazare 7 nopți în cameră dublă, în hoteluri de 3 si 4 stele
Mic dejun
Asistență turistică în limba română

Alte servicii:
Supliment demipensiune (7 cine): 119 Euro/ persoană - 119.00 EUR
Pachet PREMIUM - 3 excursii Opționale si supliment demipensiune (7 cine): 279 Euro/ persoană - 279.00 EUR
Asigurare medicala si storno
Intrări la obiectivele turistice
Taxe de oraș/ stațiune
Bacșișuri pentru ghizi și șoferi locali

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 15:20)

