
 

 

Izlet na Portugalsko 

Odhod: 15.-19. oktober 2015 (letalo/letalo)
Cena: za člane SPUKC 560 EUR, za nečlane 580 EUR (na 6 obrokov v skladu s prijavnico) 

Čas za prijavo: do 10 avgusta 2015 na 031 255 829 

Minimalno število potnikov: 8, Čas potovanja: 5 DNI/4 x NZ   

1. dan: LJUBLJANA–BENETKE-LIZBONA 

Odhod iz Ljubljane 08:30h. Vožnja proti mejnemu prehodu Fernetiči in nadaljevanje po avtocesti 

proti Benetkam. Polet letala ob 13:15h. Po prihodu v Lizbono (15:20h) in opravljenih 

formalnostih se zapeljemo proti hotelu. Po kratkem počitku bo sledil ogled portugalskega 

glavnega mesta, ki leži na sedmih gričih ob obali reke Tejo: trg Rossio s stolpom - dvigalom 

S. Justa (po načrtih Eiffla) v njegovi bližini, stolnica, slavolok zmage in dragulj pod zaščito 

Unesca - Belemski stolp iz 16. stol., samostan Sv. Jeronima s cerkvijo, v kateri so grobnice 

portugalskih kraljev. Prav tako ogled sarkofaga pesnika Camoesa in pomorščaka Vasca De 

Game. Postanek ob spomeniku slavnih pomorščakov - raziskovalcev. Zvečer prosto. Nočitev. 

 

2. dan: LIZBONA-SINTRA-CABO DE ROCA 

Zajtrk. Vožnja s krajšimi postanki ob »sončni obali«, skozi mondena letovišča Estoril in Cascais, 

do najzahodnejše točke Evrope - Cabo De Roca in nadaljevanje vožnje v Sintro, ki velja za 

enega najlepših mest Pirenejskega polotoka. Obisk kraljeve palače, najlepšega primerka 

portugalske romantične arhitekture. Popoldne povratek v Lizbono in sprehod po stari mestni 

četrti Alfama, ki je duša stare Lizbone. Po želji in za doplačilo obisk gradu S. Jorge s čudovitim 

pogledom na mesto. Zvečer obisk lokala s tipičnim, otožno hrepenečim portugalskim fadom in 

večerjo (za doplačilo). Nočitev. 

 
 

 

3. dan:LIZBONA-AVEIRO-PORTO 

 

 
 

Po zajtrku vožnja v drugo največje mesto Portugalske. Na poti krajši postanek v mestu Aveiro, 

ki ga imenujejo tudi „portugalske Benetke” zaradi zanimivih in živahnih kanalov ter nizkih 

mostov. Aveiro je živahno mesto s čudovitimi plažami, ki se razprostirajo severno in južno od 

mesta, ter po laguni, znani po tradicionalno poslikanih čolnih za pobiranje alg in jegulj. Po bomo 

nadaljevali proti Portu. Prihod in ogled mesta, katerega ime je sinonim za pristanišče, vino in 

lepo reko, ki se vije proti mestu. Ogled stolnice Se, cerkvice in samostana Svetega Frančiška 

ter borze za vrednostne papirje zgrajene že leta 1843. Sprehod po najznamenitejšem delu Porta 

Ribeira s starimi hišami, zanimivo tržnico ter številnimi bari, restavracijami, ki zaživijo 

predvsem zvečer. Nad reko in starim mostom se pne najznamenitejši od petih mostov nad reko 

Douro, Ponte Dom Luis iz leta 1886. Po ogledih sledi namestitev v hotelu. Nočitev. 



 

 

 

4. dan.: PORTO–NAZARE–OBIDOS–ALCOBACA-BATALHA  

 

Zajtrk. Odhod proti Lizboni. Na poti bomo naredili krajši postanek v nepozabni in slikoviti ribiški 

vasici Nazare, ki je danes letoviško mesto na obali oceana. Ogledali si bomo tudi slikovit, z 

obzidjem obdan Obidos. Pot bomo nadaljevali do mesta Alcobaça in si ogledali cistercijanski 

samostan iz 12. stol.. Popoldan nadaljevanje poti v Batalho, znano po eni najlepših gotskih 

cerkva na Portugalskem - Santa Maria da Victoria s samostanom in znamenito nedokončano 

kapelo. V enem od mestec si bomo vzeli čas tudi za kosilo (individualno). Ob prihodu v Lizbono 

namestitev v hotelu in prosto popoldne. Nočitev. 

 

 

 

 

 

5. dan: LIZBONA–BENETKE–LJUBLJANA
 
Zajtrk. Odhod proti letališču (05:30h) in polet letala (08:35h) proti domu. Po prihodu v Benetke
 
(12:30h) sledi transfer proti Ljubljani.  

OPOMBA: V VEČERNIH URAH SE BOMO PELJALI V RESTAVRACIJE KJER BODO MOŽNE VEČERJE PO UGODNIH CENAH 

V ceno aranžmaja je vključeno:  

 vsi transferji na Portugalskem 

 avtobusni transfer Ljubljana-Benetke-Ljubljana     
 4 x NZ v hotelih 3*    

 ogledi po programu (brez vstopnin)   
 ogledi mest z lokalnim vodnikom   
 nezgodno zavarovanje 

 DDV   
 organizacijo in spremljanje potovanja 

 izlet Sintra-Cabo De Roca 
 izlet Aveiro-Porto-Alcobaca-Batalha-Nazare 

 

Možna doplačila*: 

(ob prijavi) 

 1/1 soba  - 100,00 eur 

 5% riziko odpovedi- 28,00 eur/os. - priproročamo! 
 Coris-zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini- 6,20 eur/os. (skupinsko, 9 oseb) 

 vstopnine - cca 30 eur/os. 
 tradicionalna večerja s fadom v živo - 40 eur/os. 

Izlet na Portugalsko 




