
 

 

 

  Marele tur al Portugaliei 

20 – 26 septembrie 2020, 6 nopţi/ 7 zile 

   
 

Ziua 1 – Duminică, 20 septembrie | Iași – București - Madrid 

Ora 05:30 - întâlnire la  Autogara Codreanu cu reprezentantul agenției pentru transferul la aeroportul Otopeni 

București. Ajungem la aeroportul şi check-in pentru zborul București – Madrid al companiei Wizz Air. Decolare la 

ora 15:45, aterizare la ora 18:55. Îmbarcare în autocar și transfer la hotel. Cazare la hotel B&B Hotel Madrid 

Aeropuerto 3* sau similar. 

 

Ziua 2 – Luni, 21 septembrie | Madrid - Vișeu – Vila Real 

După micul dejun pornim către Portugalia. Pe drum avem ocazia să admirăm culmile muntoase din Parcul Național 

“Serra da Estrella”. Vizităm orașul Vișeu, cu Catedrala Se și facem o plimbare pe straduțele centrului istoric. 

Drumul ne poartă apoi prin pitoreștile orășele Lamego, Peso da Regua și Vila Real. Cazare în Vila Real la hotel 

Folgoso Douro 3* sau similar. 

 

Ziua 3 – Marți, 22 septembrie | Vila Real – Guimaraes – Braga – Porto 

Mic dejun la hotel. Călătoria ne poartă spre Guimaraes, unul din cele mai istorice orase, aici se spune că “s-a născut 

Portugalia”. Putem admira Palatul Ducilor de Braganza, piața Oliveira cu biserica omonimă și Palatul Salado. 

Vizităm castelul Guimaraes, monument UNESCO, situat pe un deal deasupra oraşului. Ajungem apoi la Braga, 

cunoscut sub numele de “Cidade dos Arcebispos” – orașul arhiespiscopilor. Vizităm Catedrala, cu o vechime de 

peste 1000 ani. Cazare în Porto la hotel Star Inn 3* sau similar. 

 

Ziua 4 – Miercuri, 23 septembrie | Porto 

După micul dejun pornim într-un tur al orașului. Admirăm Catedrala Se, biserica Sao Francisco și clădirea gării 

centrale Sao Bento. Podul Luis I este un monument emblematic al orașului, amintind de creațiile lui Gustave Eiffel. 

Râul Douro și Turnul Clericilor sunt alte două simboluri ale orașului. După amiaza timp liber. Recomandăm să 

gustați din preparatele culinare zonale: Tripas a Moda do Porto, Francesinha sau Pasta del Nata, alături de un pahar 

cu vin de Porto. Cazare în Porto la hotel Star Inn 3* sau similar. 

 

Ziua 5 – Joi, 24 septembrie | Porto – Coimbra – Fatima – Batalha – Lisabona 

După micul dejun pornim spre sudul Portugaliei. Prima oprire este la Coimbra, capitala medievală a Portugaliei, 

astăzi important centru universitar. Ajungem apoi la Batalha unde vizităm Mănăstirea Santa Maria da Victoria, 

capodoperă a arhitecturii gotice, monument UNESCO. Ultima oprire o facem în Fatima, un cunoscut loc de 

pelerinaj catolic. Vizităm Capela Aparițiilor si moderna Bazilică a Sfintei Treimi. Spre seară ajungem la Lisabona. 

Cazare la hotel Exe Saldanha 3* sau similar. 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

Ziua 6 – Vineri, 25 septembrie | Lisabona 

Micul dejun la hotel. Facem apoi un tur panoramic și pietonal al capitalei lusitane. Admirăm Catedrala Se, cartierul 

Alfama, turnul Belem, Piața Dom Pedro IV, turnul Vasco da Gama, statuia Christo Rei și apeductul Aguas Livres. 

După amiaza timp liber. Recomandăm o plimbare cu tramvaiul galben nr. 28, cu telefericul sau cu unul din cele 4 

funiculare din oraș. Cazare la hotel Exe Saldanha 3* sau similar. 

 

Ziua 7 – Sâmbătă, 26 septembrie | Lisabona (Opțional Sintra – Cabo da Roca – Cascais – Estoril) – București 

Mic dejun. Timp liber în Lisabona sau excursie opțională în care se vizitează Sintra, reședința de vară a regilor 

portughezi, acum parte a patrimoniului mondial UNESCO. Vom vizita Palacio Pena. Excursia continuă către Cabo 

da Roca, cel mai vestic punct al Europei continentale. La întoarcere facem o oprire în Cascais, fost sat pescăresc, 

acum un frumos centru turistic, și la Estoril, stațiune pe litoral unde se află cel mai mare cazino din Europa. Spre seară 

ne îndreptăm spre aeroport pentru check-in și îmbarcare pentru zborul companiei Wizz Air către Romania. Decolare 

la ora 19:00, aterizare în București la 01:10. După recuperarea bagajelor ne îmbarcăm în autocarul spre Iași, unde 

ajungem spre dimineață. 

Tarife: 

Adult în cameră dublă 705 euro 

Adult în cameră single                  905 euro 

Tarif Early Booking: pentru înscriere până la data de 

29.02.2020 

Se aplică o reducere de 20 

euro/persoană 

 

Tariful include: 

- 6 nopți de cazare la hoteluri de 3* cu mic dejun 

- Bilet de avion Bucurşti – Madrid şi Lisabona - Bucureşti 

- Bagaj de mână şi prioritate la îmbarcare (Troller 55x40x23 cm, maxim 10 kg şi poşeta/rucsac 40x30x20 cm) 

- Transport autocar 

- Transfer Iaşi - Otopeni - Iaşi 

- Parcările, taxele de drum și pod 

- Însoțitor de grup 

 

Tariful nu include: 

- Intrările la obiectivele turistice 

- Taxele de aeroport – 135 euro 

- Bagaj de cală 

- Taxele de oras 

 

Excursie opțională 

Sintra, Cabo da Roca, Cascais şi Estoril - 25 euro/persoană (minim 25 de participanţi) 

 

Acte Necesare: 
Carte de identitate sau pașaport valabil 

Procură notarială pentru persoanele sub 18 ani care nu sunt însoțite de părinți sau doar de unul dintre părinți 

Cazier judiciar pentru persoana însoțitoare, dacă nu este părinte sau tutore legal 

 

Informatii suplimentare: 
Selectarea locurilor în autocar se face în ordinea înscrierilor.  

Ghidul poate modifica ordinea de vizitare a obiectivelor turistice fără a afecta structura programului. 

Condiții de plată:  

- 100 euro la înscriere 

- 300 euro pana la 15.06.2020 

- Restul de plata pana pe 30.08.2020 


