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Porto i Guimaraes 
zakwaterowanie w hotelu/hostelu 

4 DNI SAMOLOTEM 
Termin do uzgodnienia 

* w cenie przelotu tylko bagaż podręczny 
 * cena przelotów może ulec zmianie z uwagi na zróżnicowany koszt biletów lotniczych. 

 
3995 zł/os.* – przy grupie 8 uczestników 

 

1. Dzień: 
Zbiórka na lotnisku 2 godz. przed odlotem. Przelot do Porto (ok. 2,5 godz.). Przejazd do hotelu. 
Zakwaterowanie. Nocleg. 
 
2. Dzień: 
Po śniadaniu spacer i zwiedzanie centrum Porto: barokowy kościół Clérigos i Torre dos Clérigos 
(wieża z 240 stopniami i pięknym widokiem na miasto), księgarnia Livraria Lello (stanowiąca 
inspirację J. K. Rowling i jej biblioteki oraz schodów wejściowych Hogwartu), Praça da Liberdade, 
Ratusz, stacja kolejowa São Bento (prawdopodobnie najpiękniejszą ze stacji w Europie, kościół 
Św. Ildefonsa (pokryty ponad jedenastoma tysiącami tradycyjnie pomalowanymi niebieskimi 
płytkami - azulejos), Katedra w Porto (Sé do Porto), Paço Episcopal (Pałac Biskupi), Cais da Ribeira 
(nabrzeże Ribeira), Ponte Luís I (dwukondygnacyjny most stalowy, miasta proj. grupy Gustave 
Eiffel). Powrót do hotelu. Obiadokolacja, nocleg. 
 
3. Dzień: 
Po śniadaniu wycieczka do Guimarães (kolebki Portugalii, pierwszej, XII w. stolicy i miejsca urodzin 
pierwszego króla, Alfonso Henriquesa). Zwiedzanie historycznego centrum (w 2001 r. wpisanego 
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO): Nossa Senhora da Consolação, kościół Matki Bożej 
Oliwnej, klasztor i kościół Igreja da Misericórdia (z olśniewającą zakrystią). Dalej średniowieczny 
Zamek, romańska kaplica św. Michała (Capela de Sao Miguel), Pałac Książęcy (Paço dos Duques 
de Bragança, z piękną gotycką architekturą oraz XV-w. meblami i gobelinami). Następnie wjazd 
kolejką linową na wzgórze Penha z pięknym widokiem na Guimarães. 
Powrót do hotelu. Obiadokolacja, nocleg. 
 
4. Dzień: 
Po śniadaniu zwiedzanie Porto. Rejs po Douro (nazywanej „Złota Rzeczka”). Następnie przejazd 
na lotnisko. Wylot do Polski. Przylot i zakończenie wyjazdu w godzinach popołudniowych. 
 

Program ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Istnieje możliwość jego modyfikacji. 

Świadczenia zawarte w cenie: 
 przelot samolotem oraz opłaty lotniskowe (tylko bagaż podręczny; bagaż główny dodatkowo 

płatny), 
 transfer lotnisko – hotel/hotel – lotnisko, 
 przejazd autokarem podczas wycieczki, 
 zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelu/ hostelu pokoje 3-4 osobowe z łazienkami, 
 wyżywienie: 3 śniadania, 2 obiadokolacje,  
 ubezpieczenie NNW, KL oraz bagażu, 
 opieka pilota wycieczek. 
Dodatkowo płatne: 
Wstępy i przewodnicy miejscowi, bilety komunikacji miejskiej -od 50 EUR/ os. (zależnie od 
wybranych wstępów). 
Wydatki własne. 
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