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19/3/23 - 26-27/03/2023 

9 ΗΜΕΡΕΣ 7 ΝΥΚΤΕΣ 
 

 

1Η ημέρα 19/3/23: Λισσαβόνα – Φάτιμα 127χλμ – Κοΐμπρα 85,5χλμ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο. Έλεγχος των εισιτηρίων και επιβίβαση στο αεροπλάνο για  Λισσαβόνα μέσω 

ενδιάμεσου σταθμού . Άφιξη στο αεροδρόμιο της Λισσαβόνας, επιβίβαση στο πούλμαν και στη διαδρομή μας θα 

επισκεφθούμε το χωριό Φάτιμα, που φημίζεται για τις περισσότερες "εμφανίσεις" της Παναγίας (μετά την πρώτη 

εμφάνισή της το 1917). Λέγεται ότι παρουσιάστηκε την πρώτη φορά παρουσιάστηκε σε τρία μικρά παιδιά που φυλούσαν 

τα πρόβατα των οικογενειών τους. Θα δούμε το Παρεκκλήσι Των Εμφανίσεων και τον νέο Καθεδρικό Ναό της Φάτιμα. 

Συνεχίζουμε για την πόλη Κοΐμπρα. Φθάνοντας στην Κοΐμπρα, θα δούμε ένα από τα πιο παλιά πανεπιστήμια της 

Ευρώπης για να δούμε την υπέροχη σε μπαρόκ στυλ βιβλιοθήκη του, καθώς και την Εκκλησία της Αγίας 

Κλάρα, όπου βρίσκεται ο τάφος της Βασίλισσας Ιζαμπέλ - η πρωταγωνίστρια του "Θαύματος των Ρόδων". 

Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  

 
2Η ημέρα 20/3/23: Κοΐμπρα – Μπουσάκο (Bucaco) 27,5χλμ  – Αβέϊρο 49,3χλμ – Πόρτο 76,1χλμ  

 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση μαζί με τις βαλίτσες μας για τον  Εθνικό Δρυμό του Μπουσάκο, όπου 

βρίσκεται και το ομώνυμο ανάκτορο – σήμερα ξενοδοχείο – παλιό Μοναστήρι Καρμελιτών μοναχών με 

εντυπωσιακούς κήπους και ιστορικά κειμήλια. Δευτερη στάση μας θα είναι η πόλη των καναλιών , τη 

΄΄Βενετία της Πορτογαλίας΄΄, το Αβέϊρο, όπου θα θαυμάσουμε τις χαριτωμένες βάρκες "moliceiros", που 

μοιάζουν με τις παραδοσιακές γόνδολες της Βενετίας. Εδώ επίσης θα δοκιμάσετε το παραδοσιακό γλυκό "ovos 

moles" που είναι φτιαγμένο από κρόκους αυγών και ζάχαρη. Ελεύθερος χρόνος και αναχώρηση για το Πόρτο 

άφιξη στο ξενοδοχείο μας διανυκτέρευση. 
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3Η ημέρα 21/3/23: Πόρτο 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε να γνωρίσουμε 

την εντυπωσιακή πόλη που είναι κτισμένη στις όχθες 

του ποταμού Douro και απλώνεται αρμονικά στους 

λόφους διατηρώντας ακόμη και σήμερα την 

μεσαιωνική άποψη. Στην περιοχή Ριμπέϊρα, κατά 

μήκος του ποταμού, εκτείνονται οι παλιές συνοικίες με 

τα πολλά παραδοσιακά καταστήματα και την ανοιχτή 

αγορά που βρίσκεται στην αποβάθρα, από όπου 

παλαιότερα φόρτωναν στις χαρακτηριστικές βάρκες το 

ομώνυμο κρασί .Στην άνω πόλη θα περιηγηθούμε στην 

περιοχή του Καθεδρικού Ναού και το παλιό κτίριο των 

σιδηροδρόμων. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το 

χρυσοποίκιλτο ναό του Άγιου Φραγκίσκου και το 

Παλάτι Μπόλσα, όπου στεγάζεται το Εμπορικό 

Επιμελητήριο και παλαιότερα το χρηματιστήριο. 

Απόγευμα ελεύθερο. 
 

 

4Η ημέρα 22/3/23: Πόρτο- Ναζαρέ 214χλμ  - Αλκομπάθα 15,7χλμ - Λισαβόνα 117 χλμ 

 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση μαζί με τις βαλίτσες μας , θα επισκεφθούμε το γραφικό ψαροχώρι 

Ναζαρέ, όπου πολλοί κάτοικοί του συνεχίζουν να φορούν τις παραδοσιακές φορεσιές. Προτείνουμε να φάτε 

θαλασσινά ή ψητά ψάρια σε κάποιο από τα πολλά παραλιακά εστιατόρια ατενίζοντας την θάλασσα.  Επόμενη 

στάση μας το χωριό Αλκομπάθα και το Κιστερκιανό Μοναστήρι, το οποίο κατασκευάστηκε από τον πρώτο 

Πορτογάλο βασιλιά τον 12ο αιώνα.. Στο χωριό Μπατάλχα θα επισκεφθούμε το μοναστήρι Σάντα Μαρία Ντα 

Βιτόρια, ένα από τα μεγαλύτερα γοτθικού στυλ μοναστήρια της Ευρώπης αναχώρηση και άφιξη στην 

Λισσαβόνα τακτοποίηση στα δωμάτιά μας . Διανυκτέρευση. 
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5Η ημέρα 23/3/23: Λισαβόνα – ξενάγηση πόλης  

Πρωινό και αναχώρηση για την πανοραμική ξενάγηση 

γνωριμίας με την πόλη. Θα αρχίσουμε με την ιστορική 

περιοχή του Μπελέμ, απ΄ όπου πολλοί θαλασσοπόροι 

εξερευνητές ξεκίνησαν τα ταξίδια τους. Θα 

επισκεφθούμε δύο από τα σπουδαιότερα μνημεία της, 

τον πύργο του Μπελέμ και το μοναστήρι των 

Ιερονυμητών. Και τα δύο έχουν χαρακτηριστεί ως 

Μνημεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την Ουνέσκο. 

Ο Πύργος του Μπελέμ χτίστηκε το 1515 ως φρούριο 

στην είσοδο του λιμανιού της πόλης και παρουσιάζει 

στην αρχιτεκτονική του αρκετά Μαροκινά στοιχεία. Ο 

ναός των Ιερονυμητών είναι το εντυπωσιακότερο 

σύμβολο της πορτογαλικής δύναμης και πλούτου της 

περιόδου των θαλάσσιων ανακαλύψεων. Εδώ πέρασε το 

τελευταίο του βράδυ ο Βάσκο ντε Γκάμα, 

προσευχόμενος για ούριο άνεμο, πριν ξεκινήσει το 

περίφημο ταξίδι του προς τις Ινδίες. Επίσης σήμερα θα 

επισκεφθούμε και το μουσείο με τις αυτοκρατορικές 

άμαξες. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και χρόνος ελεύθερος για βόλτες και αγορές. Διανυκτέρευση. 

 

6Η ημέρα 24/3/23: Λισσαβόνα – Φάρο παρακολούθηση αγώνα και μένουμε Φάρο 277χλμ  

Πρωινό και αναχώρηση μαζί με τις βαλίτσες μας για το Φάρο άφιξη μία 

όμορφη πόλη στο νότο της Πορτογαλίας, γνωστή για την γαστρονομία 

της και το <<αποικιοκρατικό>> χρώμα της. Βρίσκεται στην περιοχή 

Αλγκάρβε, δίπλα στη λίμνη Ρία Φορμόσα και λόγω της θέσης της 

κατοικούνταν από την παλαιολιθική εποχή. Θα σας γοητεύσει το 

ηλιόλουστο κλίμα σε συνδυασμό με τη λιμνοθάλασσα και τις παραλίες.  

Κατά την περιήγηση θα δούμε τα καλοδιατηρημένα πάρκα, τις πλατείες, 

την παλιά πόλη, τα μεσαιωνικά κτίρια, τα μουσεία και τις εκκλησίες. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ιστορικό κέντρο γύρω από τον Καθεδρικό 

ναό του Largo da Se και τα μεσαιωνικά τείχη. Μεταφορά και τακτοποίηση στα δωμάτιά μας . ελεύθερος 

χρόνος το απόγευμα παρακολουθήσει του αγώνα διανυκτέρευση. 

 

7Η ημέρα 25/3/23: Φάρο -Εβόρα 226χλμ – Λισαβόνα 

132χλμ 

 Πρωινό και αναχώρηση μαζί με τις βαλίτσες μας για 

την Έβορα (Évora). Στην Έβορα ξεχωρίζει ο ναός της 

Αρτέμιδας, ο καλύτερα διατηρημένος ρωμαϊκός ναός 

στην Ιβηρική χερσόνησο, ενώ θα ενθουσιαστείτε και 

από την ξενάγηση στην Παλιά Πόλη της Έβορα, με την 

ατμοσφαιρική αύρα, μνημείο μάλιστα Παγκόσμιας 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Ελεύθερος 

χρόνος και αναχώρηση για την Λισαβώνα άφιξη στο 

ξενοδοχείο μας διανυκτέρευση 
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8Η ημέρα 26-27/3/23: Λισαβόνα - Κιάντο – πτήση επιστροφής  
Πρωινό και αναχώρηση μαζί με τις βαλίτσες μας σήμερα θα 

επισκεφθούμε την πιο εμπορική περιοχή της Λισσαβόνας  το αντίστοιχο 

Κολωνάκι θα μας μεταφέρει σε άλλη εποχή! Με υπέροχα κτήρια, 

καταπληκτική αρχιτεκτονική, ζωή, χρώματα και μουσική παντού! Με 

πολλά μαγαζιά με καφετερίες, εστιατόρια, πεζόδρομους, πλατείες, 

αγάλματα,   και ότι μπορεί κανείς να φανταστεί δεξιά και αριστερά  

πολυσύχναστη και με συνεχή κίνηση. Ξεχωριστή συνοικία, ιδανική για βόλτες από το πρωί ως 

το βράδυ.Σήμα κατατεθέν της το άγαλμα του Pessoa έξω από το café Brasileira μην ξεχάσετε 

να φωτογραφηθείτε Στην συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής 

μας. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 
 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΣΤΟ ΔΙΚΛΙΝΟ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ 

ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ 

ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΕ 2 

ΕΝΗΛΙΚΕΣ 

4* 1275€ 385€ ΜΕΙΟΝ 80€ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΑΣ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ: 
➢ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Ή ΤΟ 

ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ  
➢ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 500€  
➢ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΟΤ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ 
➢ 30 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

 
 
 
ΣΤΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

• Αεροπορικά εισιτήρια  από 

Χανιά/Αθηνά/Θεσσαλονίκη/ Ηράκλειο και επιστροφή 

• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία  4*  

• Βαλίτσα 20 κιλά  

• Πρωινό καθημερινά σε μπουφέ. 

• Όλες οι μεταφορές-περιηγήσεις-ξεναγήσεις όπως 
αναφέρονται στο πρόγραμμα. 

• Συνοδός αρχηγός του γραφείου  

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

• Επίναυλος καυσίμου 

• Φ.Π.Α 
ΔΕΝ  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

• Είσοδοι σε μουσεία, ναούς κτλ 
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ 

• ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4* 
(ΚΟΙΜΠΡΑ,ΛΙΣΑΒΩΝΑ, ΠΟΡΤΟ, ΦΑΡΟ) 

• ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΦΑΤΙΜΑ, ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

• ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΜΠΟΥΣΑΚΟ 

• ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΑΒΕΙΡΟ ΤΗΝ << ΒΕΝΕΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ>> 

• ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ ΠΟΡΤΟ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΤΟΝ ΧΡΥΣΟΠΟΙΚΙΛΤΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ 
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΛΑΤΙ ΜΠΟΛΣΑ 

• ΤΟ ΟΝΟΜΑΣΤΟ ΨΑΡΟΧΩΡΙ ΝΑΖΑΡΕ  

• ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΛΙΣΑΒΟΝΑ , ΜΕ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕ ΤΙΣ ΒΑΣΙΛΙΚΕΣ ΑΜΑΞΕΣ, ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝΥΜΙΤΩΝ 
ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΤΟΥ ΜΠΕΛΕΜ, ΟΡΜΗΤΗΤΙΟ ΤΩΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΠΟΡΩΝ 
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