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PRELIMINARI KELIONĖS PRO GRAMA

PORTUGALIJA

BRAGA - BOM JESUS DO MONTE – GIMARAINSAS – PORTAS (3 nakvynės Šiaurės Portugalijoje) –
COIMBRA – FATIMA (1 nakvynė) - SINTRA – LISABONA BELEM – LISABONOS CENTRAS (1 nakvynė) SETUBALIS – SESIMBRA (POILSIS - 3 nakvynės).

SPALIO 1 d. (antradienis) – skrydis lėktuvu (su 1 patikimu persėdimu Europos aerouoste) iš KAUNO į Porto.
Preliminarus išskridimas iš Lietuvos (10 – 12 val.), atskridimas į Porto (19 – 20 val. (vietos laiku).
Skrydžių maršrutas ir laikai tikslinami likus 7 d. iki kelionės pradžios.
Pasitikimas aerouoste. Pervežimas: aerouostas –viešbutis BRAGA ar GUIMARAIS miestuose. Poilsis ir laisvas laikas.

SPALIO 2 d. Pusryčiai viešbutyje. Visos dienos ekskursinė programa su vietiniu gidu (rusų kalba). Jūsų laukia pažintis su pirmąją
Portugalijos sostine – Gimarainsu. Šis miestas turtingas šlovinga istorija ir jos atspindžiu – išlikusiu didingu senamiesčiu,
saugomu UNESCO. Gimarainsas taip pat yra šalies pirmojo karaliaus gimtinė. Braga – seniausias Portugalijos miestas,
pasižymintis savo elegancija. Sakoma, kad Braga tai Portugalijos Roma. Tuo bandysime įsitikinti ir mes. Bom Jesus do Monte –
mielaširdingojo Jėzaus bažnyčia ir sodai, įsikūrę ant kalno. Vakare – grįžimas į viešbutį.
SPALIO 3 d. Po pusryčių, keliausime į Portą ir pradėsime ekskursiję po Porto miestą.
Ekskursija ves vietinis oficialus gidas (rusų kalba).
Portas – tai neoficiali šiaurės Portugalijos sostinė ir miestas, davęs pavadinimą ne tik Porto vynui, bet taip pat ir visai valstybei,
Portugalijai. Portas antras pagal dydį Portugalijos miestas, kurį dydžiu lenkia tik sostinė Lisabona.
Ekskursijos metu galimas turas laivu* po Douro upę, kurio metu atsiveria nuostabi Porto miesto panorama bei apsilankymas Porto
vyno gamykloje*. Nakvynė Porto rajone.
SPALIO 4 d. Pusryčiai viešbutyje. Palikę nuostabųjį Porto, keliausime ieškoti naujų potyrių. Todėl bent trumpam užsuksime į
buvusią Portugalijos Karalystės sostinę – Coimbrą. Po pietų, atvyksime į išskirtinę dvasinę aurą skleidžiantį FATIMA miestelį (1
nakvynė Fatima, galimybė dalyvauti vakarinėje rožančiaus procesijoje).
SPALIO 5 D. po pusryčių tęsime mūsų pažintį su Portugalija, apsilankydami buvusioje karalių rezidencijoje – SINTROJE ir BELEM
rajone Lisabonoje. Nakvynė Lisabonoje.
SPALIO 6 D. po pusryčių, pasivaikščiosime su vietiniu gidu Lisabos senamiestyje. Lisabona - oficiali Portugalijos sostinė, vienas
seniausių Europos miestų, pagal rašytinius šaltinius – senesnis nei Roma, žavus ne tik savo jaukiomis siauromis gatvelėmis,
architektūra, bet ir fado muzika.
Po ekskursijos turėsite laisvo laiko pietums, suvenyrams. Vėliau keliausime į daugelio portugalų mėgstamą, bet lietuvių turistų dar
ne per daug atrastą Sesimbros kurortą.
Šis kurortas įsikūręs palyginus netoli nuo Portugalijos sostinės – Lisabonos. Čia nakvosite 3 naktis, tad tikimės, kad laiko užteks
ne tik pažinčiai su arti esančiais miestais (Setuballis ir Lisabona), bet ir saulės bei vandenyno bei SPA „procedūroms“.

SPALIO 6 – 7 - 8 d. Pusryčiai viešbutyje.
Poilsis ir laisvas laikas. Galimybė išvykti į papildomas ekskursijas vandens transportu su
vietiniais turizmo paslaugų tiekėjais.
Esant norui galima bus vietiniu transportu pasiekti Setubalio senamiestį, pakilti iki
Sesimbros pilies, išvykti stebėti delfinų.

SPALIO 9 d. – anksti ryte pervežimas į oro uostą (apie 1 val.).
Skrydis į Lietuvą (Kaunas) su 1 patikimu persėdimu Europos oro uoste.
Preliminarus išvykimas 10 val. Preliminarus grįžimas į Kauną – 22 val.
Skrydžių laikai pateikiami likus 7 d. iki kelionės pradžios.

GALIMI VIEŠBUČIAI POILSIO METU SESIMBROJE (MAITINIMAS – PUSRYČIAI):
1) 3 NAKVYNĖS – 4 ŽV. HOTEL DO MAR (https://en.hoteldomar.pt)
2) 3 NAKVYNĖS – 4 ŽV. HOTEL SESIMBRA AND SPA (https://www.sesimbrahotelspa.com/en)

Akcija šiai kelionei galioja tik birželio 10 - 12 d.!!!
1) su viešbučiu Hotel do Mar – 669 Eur asm. dviviečiame kambaryje;
2) su viešbučiu SESIMBRA HOTEL AND SPA – 769 Eur asm. dviviečiame kambaryje.
Mokėjimai: avansas – 450 Eur asm. Likusi suma – 1 mėn. Iki kelionės pradžios.
______________________________________________________________________________________
Preliminarus kelionės maršrutas
Kilometražas visos kelionės metu – apie 750 km

Į kelionės paketo kainą įskaičiuota:








aviabilietai pagal programą su visais mokesčiais (kiekvienam asmeniui tik rankinis bagažas, pagal avialinijų
išmatavimus – 1 vnt. ( registruotas bagažas už papildomą mokestį), aviabilietai negrąžinami, pavardės keitimas
už papildomą mokestį
viešbučiai, 5 nakvynės (maitinimas – pusryčiai) turistinės klasės viešbučiuose su oro kondicionieriais, 3
nakvynės, pasirinktame viešbutyje Sesimbroje,
pervežimai – pagal programą,
išvykos pagal programą, kelionės vadovo (lietuvių kalba) paslaugos (spalio 1 – 6 d..),
vietinių gidų paslaugos (rusų kalba).
dokumentų įforminimas ir registracija į skrydžius.

Papildomos turisto išlaidos kelionėje:


miesto mokestis viešbučiuose („pagalvės mokestis“), asmeninės išlaidos bei įėjimai į objektus ar renginius (pvz.
Fado ir pan.), kuriuos norima aplankyti, papildomos pramogos (pvz. turas laivu Porte ir vyno degustacija),
arbatpinigiai vairuotojams (1 Eur dienai nuo žmogaus).

Kelionės organizatorius - Benart Projektai, UAB („Bohema Travel“),
kelionės organizavimo prievolių įvykdymo užtikrinimo draudimo polisas "BTA Insurance Company" SE, KOFG Nr. 001309

