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CIRCUIT PORTUGALIA 

Porto - Guimares - Braga - Aveiro - Tomar - Fatima -  

Batalha - Cabo di Roca - Estoril - Ncascais - Sintra - Lisabona - 

Setubal 

 
Perioada: 22.08-  30.08.2023 

 
ZIUA 1. (22.08.2023): BUDAPESTA-  PORTO   

Transfer din Romania spre aeroportul din Budapesta pentru zborul operat de compania Wizzair, spre 

Porto la ora 06:35 cu sosire la 09:20.  Preluarea grupului de catre autocar, intrare in Porto.  

Dupa un mic dejun portughez incepem vizitele: Catedrala Se, Palatul Bolsa, grădinile Palatului de 

Cristal, piaţa şi Biserica Sf. Ildefonso şi alte obiective. Vizita in complexul  WOW Porto - The Cultural 

District- complex dedicat vinului unde se pot face degustari individuale, unde gasiti restaurante si magazine 

dedicate vinului.  

Cazare si cina hotel 3* Porto, timp liber pentru odihna. 

 

ZIUA 2. (23.08.2023): GUIMARES-  BRAGA   

Dupa micul dejun pornim spre Guimaraes, locul de origine al naţiunii portugheze. Aici s-a născut ȋn 

1110 Afonso Henriques, fiul lui Henric de Burgundia, conte de Portucale. Atunci când Afonso Henriques a 

fondat regatul ȋn 1143, l-a numit după regiunea sa natală, Portucalia. Vizită ȋn Centrul vechi, la Padrao do 

Salado, Piaţa Sao Tiago, Castelul şi grădinile castelului,  Palatul ducilor de Braganza (interior). Timp 

liber pentru prânz.  

Plecăm spre Braga, unde vom vizita centrul vechi, Palatul şi grădinile Arhiepiscoale, Catedrala - ale cărei trepte 
sunt scupltate ca nişte biserici ȋn miniatură şi biserica Bom Jesus, centru renumit de pelerinaj.  

Cazare si cina in Porto la acelasi hotel 3*. 

 

ZIUA 3. (24.08.2023): AVEIRO – COIMBRA- FATIMA  

Continuăm apoi spre Aveiro, oraşul numit Veneţia Portugaliei, o parte a acestuia fiind dezvoltată pe 

canale şi ȋn jurul lagunei Ria do Aveiro. Plimbare ȋmpreună ȋn zona portului, la un atelier al renumitului desert 

local Ovos moles, apoi timp liber pentru prânz, cumpărături, vizite individuale sau o scurtă plimbare pe 

canale, cu minunatele bărci colorate numite moliceiros. 

Plecam spre Coimbra (prima capitala a Portugaliei), un oraş superb ce păstrează ruine şi unapeduct din 

perioada romană, un centru medieval perfect conservat şi găzduieşte una dintre primele universităţi ale Europei, 

fondată ȋn 1290 (vizită de grup la Biblioteca Joannina).  Dupa masa sosim la Fatima.  

Cazare si cina hotel 3* si timp liber pentru vizite individulate in statiune, pentru reculgere si rugaciune.  

 

ZIUA 4. (25.08.2023): FATIMA- BATALLA – TOMAR- LISABONA 

Optional - inainte de micul dejun vom parcurge Calea Crucii la Fatima, unde pe 13 mai 1917 trei copii de 

pastori au avut o viziune a Fecioarei.  

Dupa micu dejun plecam spre Batalha La Batalha vom vedea Mănăstirea Santa Maria da Vitoria, construită 

de Joao I după ce i-a ȋnvins pe castilieni (spanioli), obţinând astfel independenţa Portugaliei. La Tomar vizitam 

mănăstirea magnifică a lui Hristos, înscrisă pe lista patrimoniului mondial UNESCO. Înființată în secolul al 



12-lea de către Marele Maestru al Templierilor, această biserică extraordinară, cu măiestrii grațioși și castelul 

impresionant, este una dintre cele mai uluitoare și mai extinse dintre siturile religioase ale Portugaliei.  

            Cazare si cina la  hotel 3* Lisabona. 

 

ZIUA 5. (26.08.2023): LISABONA 

Mic dejun. Vizite ȋn Lisabona. Ȋncepem ziua de la Castelul Sao Jorge, fortăreaţa medievală cu unul 

dintre cele mai spectaculoase puncte de panoramă asupra ȋntregului oraş şi asupra estuarului râului Tajo. Apoi 

vizităm  Catedrala Se şi Biserica Sf. Anton. Pauză de prânz ȋn zona comercială centrală a Lisabonei. După- 

amiază vizită opţională la Muzeul Fado şi vizită de grup la Lisboa Story Center - expoziţie despre istoria 

Lisabonei. Timp liber pentru cumpărături şi plimbări ȋn zona comercială. 

Cazare si cina la acelaşi hotel 3* ȋn Lisabona. 

 

ZIUA 6. (27.08.2023): LISABONA- ESTORIL – CASCAIS- SINTRA 

Mic dejun, apoi explorăm ȋmprejurimile Lisabonei.  

In Estoril, Casinoul, considerat cel mai mare din Europa, este una dintre atracţiile principale ale 

staţiunii. Carol al II-lea al României a locuit ȋn exil ȋn Estoril cu Elena Lupescu până la moarte, iar Lucian 

Blaga are o statuie ȋn parcul central.  

Ne deplasăm spre Cascais, unde Mircea Eliade a locuit aproape 1 an şi totodată este locul unde se află 

Boca do Inferno - o stâncă uriaşă ȋn care apele Atlanticului au săpat guri adânci şi, datorită sunetului, atrage 

mulţi turişti. Pauză de prânz ȋn Cascais.  

După-masă vizităm Sintra, refugiul estival al familiei regale şi al burgheziei lisaboneze, inclus pe lista 

Patrimoniului Mondial UNESCO ȋn 1995. Vom vizita Palatul Naţional, unul dintre cele mai importante 

exemple de arhitectura portugheză, construit şi extins ȋn secolele XIV-XVI şi Palatul romanticist da Pena, cu 

grădinile sale superbe şi poziţia panoramică, pe unul dintre cele mai ȋnalte vârfuri ale Sintrei. 

La Cabo da Roca - cel mai vestic punct al Europei continentale - vom urmări apusul soarelui ȋn 

Oceanul Atlantic. Ne indreptam spre Setubal- statiune la Oceanul Atalntic. 

Cazare si cina hotel 3*  

 

ZIUA 7. (28.08.2023): SETUBAL- zi libera pentru relaxare si plaja- demipensiune 

ZIUA 8. (29.08.2023) SETUBAL- zi libera pentru relaxare si plaja- demipensiune 

 

Ziua 9. (30.08.2023) SETUBAL- LISABONA- BUDAPESTA 

Mic dejun. Pleccam spre Lisabona.  Plimbare pe strazile cosmopolite ale Lisabonei sau vom vedea 

Turnul Belem, o fortareata pe o insula pe raul Tagus, construita in perioada Manuelina. Portughezii exceleaza in 

monumente, asa ca vom continua plimbarea pietonala spre Monumentul Descoperirilor si Manastirea 

Jeronimos, capodopera a stilului manuelin, unde sunt ingropati Manuel I (cel care a domnit in Portugalia Epocii 

de Aur, cand Lisabona a devenit capitala comertului cu India, Africa si Orientul Indepartat, iar mai tarziu cu 

Brazilia), Vasco da Gama si poetul Luis de Camoes. La ora 17:00 plecam spre aeroport pentru zborul de retur 

Lisabona la ora 20:15 cu sosire la Budapesta la ora 00:55. Transfer in Romania. 

 

Data plecarii Loc in camera dubla Supliment single 

22.08.2023 1260  EURO 290 EURO 

* Tariful este calculat la un grup de minim 21 persoane. Pentru un numar mai mic de persoane se va recalcula 
transportul. Turistii vor fi instiintati de acest supliment cu 7 zile inainte de plecare. 
** La inscriere se achita un avans de minim 30% , diferenta cu minim 30 de zile inainte de plecare. 
*** Ordinea ocuparii locurilor in autocar este ordinea achitarii avansului. 
 

 



TARIFUL INCLUDE: 

● biletele de avion Porto - Budapesta si retur Lisabona – Budapesta cu bagaj mic de mana inclus 

(40x20x25cm) 

● bagaj 10 kg de cala inclus. 

● transfer la aeroportul din Budapesta inclus din Baia Mare, Satu Mare, Dej, Cluj Napoca 

● transport cu autocar modern pe teritoriul Portugaliei 
● 8 nopti cazare cu mic dejun, hoteluri 3* 
● 8 cine 
● vizite ghidate si excursii: Lisabona, Sintra, Estoril, Cascais, Cabo di Roca, Alcobaca, Bathala, Fatima, 

Coimbra, Porto, Guimares, Braga - conform program 
● insotitor grup din Romania 

 
TARIFUL NU INCLUDE: 

● biletele de intrare pentru vizitarea obiectivelor turistice (muzee, aşezăminte de cult etc.) şi nici eventualii 

ghizi pentru acestea, alte vizite decât cele prevăzute ȋn program. Contravaloarea vizitelor incluse ȋn 

program şi a serviciilor ghizilor locali vă va fi transmisă imediat după confirmarea tuturor rezervărilor 

transmise de către agenţia Expert Travel spre monumentele/bisericile/obiectivele de vizitat.  

● degustarea de vin ȋn Porto, cca 35euro 

● spectacol de muzica Fado – Lisabona, cca 35 euro 

● transportul local ȋn Lisabona (metro, tramvai) 

● taxele de sejur, acestea se achită direct la recepțiile hotelurilor (între 3 și 5 euro/persoană/noapte, în 

funcție de categoria hotelurilor și de țară); 

● asigurare medicala si storno 

● bacşiş pentru şoferul local şi eventualii ghizi  locali (se practică ☺) - 10 euro/ persoană - se achită 

ȋnsoţitorului de grup ȋn Portugalia  

 
 

 


