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                               Portugalia –  TUR   CLASIC 
                                                8 zile/ 7 nopti 
                                           AVION + AUTOCAR  
                                            Perioada: 18 – 25  aprilie 2018 

 
Ziua 1: Budapesta - Lisabona                                                                                                
Intalnire cu reprezentantul agentiei  in aeroportul din Budapesta la ora 13:55 pentru inbarcare pe 
zborul Companiei Wizzair cu destinatia Lisabona . Decolare la ora 15:55 , sosire in Lisabona la 

ora18:50, intalnire cu ghidul local si transfer la hotel in statiunea Peniche. Cina si cazare hotel 3*.                                                                                                               
Peniche este un oras pe Coasta de Vest a Portugaliei, unde pescuitul este inca o activitate importanta. 

Gastronomia  regionala profita pe deplin de abundenta de peste din mare. Peniche este cel mai mare 
centru din Portugalia unde se produce  dantela, o arta veche de secole ale carei  origini sunt pierdute in 

timpul .O arta  delicata dobandita  prin pricepere si rabdare. Plajele din apropiere au conditii excelente 
pentru surfing si bodyboarding si au o frumusete naturala care incanta vizitatorii.  La orizont puteti 

vedea Insulele Berlenga ,singura rezervatie naturala din Portugalia continentala care poate fi vizitata in 
timpul lunilor de vara.           

ZIUA  2:  COIMBRA – AVEIRO                                                                                                    
Dupa micul dejun plecam spre Coimbra, prima capitala a Portugaliei. Sase dintre regii portughezi s-au 

nascut in Coimbra- capitala Portugaliei intre 1139 si 1256. Ne vom bucura de atmosfera tipic 
portugheza din cariterul Baixa, vom vizita una din cele mai vechi Universitati din Europa,fondata in 

1290, de catre regele Dinis. Vizitam si Biblioteca Joanine- unde puteti admira exuberanta lemnului 
exotic si aurul brazilian. Continuam cu vechea Catedrala ( sec. XII ) si noua Catedrala - Sé Nova.  Vom 

face o plimbare pe stradutele  ‘’quebra-costas’’ , cu  inclinarea lor foarte mare  pana in centrul orasului. 
Vizitam biserica Sf Cruce  (secolul XII),o adevarata capodopera datorita portii realizata in stilul 

Manuelin.Timp liber pentru masa. Dupa amiaza plecam spre Aveiro- denumita si ‘’Venetia Portugaliei”-
Capitala ‘Ria”, o laguna vasta unde apa proaspata a Raului Vouga se intalneste cu marea. Aveiro este 

intersectat de canale, pe care poti vedea barcile viu colorate cunoscute ca "barcos moliceiros" alunecand 
lin. Aveiro- fondata initial in timpul Imparatului Roman Marcus Aurelius, este in prezent una dintre cele 

mai interesante orase de coasta ale Portugaiei. Revenim la hotel, cina si cazare .                                                                                       

ZIUA  3 :  PORTO                                                                                                                             
Mic dejun. Plecare spre Porto. Principalul punct de acces in nordul Portugaliei, Porto este orasul care a 

definit natiunea si a dat numele celui mai cunoscut vin din lume: vinul de Porto. Panorama orasului 
cuprinde Castelo do Queijo, gura de varsare a raului Foz, plajele, Bulevardul Boavista si centrul istoric, 

declarat Patrimoniu Mondial Unesco in anul 1996:  Bulevardul Aliados, Baixa of Porto (centrul orasului), 
Piata Libertatii, gara Sao Bento unde sunt reprezentate scene din istoria Portugaliei, biserica Torre dos 

Clerigos, cel mai impunator monument al orasului, o piesa de arta in stil baroc, proiectata de Nicolau 
Nasoni. Vizitam Palatul Bursei, cu superbul lounge in stil arabic (bilet de intrare inclus in pret). 

Continuam cu vizita si degustare de vinuri la o faimoasa crama de vinuri Porto. Timp liber pentru masa 
( va recomandam Cais de Ribeira, spre raul Douro). Excursie optionala, plimbare cu barca traditionala 

numita “ Rabelo “pe raul Douro   (1 ora, contra cost = 10 euro). Intoarcerea la hotel ,cina si cazare . 

 

  



 

ZIUA  4: ALCOBAÇA -   NAZARÉ -  ÓBIDOS                                                                               
Dupa micul dejun plecam la Alcobaça , unde vom vizita Manastirea din Alcobaça, un monument 

magnific care face parte din patrimoniul UNESCO, cunoscut de asemenea, ca locul de odihna pentru 
cuplu D. Pedro & D. Inês de Castro.  Continuam spre Nazaré, un sat de pescuit frumos, intotdeauna cu 

peste proaspat si fructe de mare . Pe varful dealului se gaseste Biserica Feciora Maria din Nazaré (  Our 
Lady of Nazaré  ) –imaginea Feciorei Maria ,realizata in lemn ,dateaza din sec.al 12-lea. Va recomandam 

sa vizitati biserica si sa va bucurati de panorama deosebita asupra satului şi Oceanul Atlantic. Timp 
liber pentru masa. Urmatoarea noastra oprire va fi in orasul medievalul Óbidos. Acest oras cu casele lui 

albe impodobite cu flori de bougainvillea si strazi inguste, a fost capturat de la mauri de primul rege din 
Portugalia, D. Afonso Henriques,in 1148 . Inconjurat de un inel de zidurile medievale si incoronat de 

Castelul maur reconstruit de D. Dinis, care este acum o pousada, Óbidos este unul dintre exemplele 
cele mai perfecte cetatii medievale portughez .  Va recomandam sa nu parasiti orasul inainte de a gusta 

“ginginha”- lichiorul de cirese specific zonei (inclus in program). Optional se poate vizita si degusta vin la 
o podgorie traditionala din zona Obidos. Intoarcerea la hotel, cina , cazare. 

ZIUA  5: LISABONA  

Dupa micul dejun plecam la Lisabona. Vizitam orasul fermecator si prietenos situat pe cele sapte 
dealuri cu un ghid local .Tur panoramic de oras,Campo Pequeno, Praca de Espanha,Parque Eduardo 

VII, Marques de Pombal si Bulevardul Liberdade :frumusetea luminilor,traditiilor si a culturii se 
intalnesc la tot pasul.Pe malurile raului Tagus se pot admira Turnul Belem si monumentul  

Descoperirilor ,inaugurat in anul 1960. Se viziteaza Manastirea  Jerónimos, un exemplu impresionant al 
arhitecturii Manuelin, apartinand Patrimoniului UNESCO. In apropiere  vom avea posibilitatea de a 

gusta, una dintre  cel mai bine cunoscute deserturi portugheze , Pasteis de Belém (tortul).   Timp liber 
pentru pranz. Dupa amiaza posibiliatea de a vizita orasul vechi si cartierul tipic Alfama unde poti 

asculta muzica Fado la fiecare colt. Intoarcerea la hotel, cina , cazare. 

ZIUA  6:  SINTRA – Cabo da Roca - ESTORIL – CASCAIS 

Dupa micul dejun plecam la Sintra, orasul in care a locuit Lordul Byron. Acesta a numit  orasul 

‘’Paradisul pe Pamant’’ .Orasul in prezent face parte din Patrimoniul UNESCO. Vom vedea Palatul 
National, cea mai impunatoare cladire a orasului si una dintre cele mai importante constructii in stil 

medieval.Inca de la inceputul conducerii primei dinastii, Sintra a fost unul dintre locurile preferate ale 
regilor si reginelor Portugaliei. Continuam vizita cu Cabo da Roca, cel mai vestic punct al Europei 

continentale,despre care poetul portughez Luis de Camoes scrie: ‘’in acest loc se termina pamantul si 
incepe marea’’. Vom continua cu Estoril, renumita statiune de litoral,unde  se afla cel mai mare cazinou 

din Europa.  Urmeaza o oprire in  Cascais, un fost sat pescaresc care de-a lungul timpului s-a 
transformat intr-un veritabil centru turistic. Vom face o plimbare prin centrul orasului, in piata centrala 

si  zona de agrement unde sunt multe, baruri, cafenele si restaurante. Intoarcerea la hotel cina si 
cazare. 

ZIUA  7 : BATALHA – FÁTIMA  - TOMAR                                                                                      
Dupa micul dejun plecam spre Batalha, acest oras a fost fondat de Regele D. João I al Portugaliei,la fel 
ca si Manastirea Sf Maria de Vitoria din  Batalha ,construita ca un omagiu adus portughezilor ,dupa 

victoria  din batalia de la  Aljubarrota in 1385. Vizitam manastirea care este o constructie reprezentativa 
pentru stilul arhitectural gotic. Manastirea Batalha este simbolul cel mai important al casei Avis. In 

Capela Fondatorilor se afla mormintele Regelui D. João I , Filipa de Lancester si ale copiilor lor. 
Manastirea Sf Maria de Vitoria din  Batalha, care marcheaza perioada de varf a arhitecturii gotice in 

Porugalia. Continuam calatoria spre Fatima, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj crestin 
unde a aparut pentru prima data Fecioara Maria in fata celeor trei copiii ,Lucia, Francisco si Jacinta in 

1917.  Tur ghidat cu vizitarea celor mai importante locuri sfinte cum ar fi Capela Aparitiei, Basilica 
Maicii Domnului. Posibilitatea de a participa la o slujba privata in unul dintre locurile sfinte din 

Fatima.Timp liber pentru masa. Dupa pranz plecam la Tomar- orasul Cavalerilor Templieri. Vizitam   
cea mai mare si mai impunatoare constructie din Portugalia din perioada renascentista,– Manastirea lui 

Hristos (Convento de Cristo ) (bilet de intrare inclus in pret). Castelul Templierilor, fostul sediu al 



 

 Ordinului Militar al Templierilor si o cladire reprezentativa pentru arhitectura militara din secolul 12 , 
loc renumit pentru bataliile purtate de crestini in incercarile de a recuceri orasul. Intoarcere la hotel, 

cina ,cazare. 

ZIUA  8 : LISABONA – BUDAPESTA                                                                                              
Mic dejun .Timp liber in statiune. La ora 16:00 transfer la aeroportul din Lisabona pentru imbarcare pe 

zborul Companiei Wizzair cu destinatia Budapesta. Decolare la ora 19:30, sosire la Budapesta pe 
aeoportul Liszt Ferenc la ora 23:55  Transfer cu autocarul la Oradea. Sfarsitul pachetului de servicii. 

PRET  / persoana  Grup 25 pers. Grup  30 pers  
Camera Dubla 635   EURO 610   EURO 

Supliment Single 125   EURO 125   EURO 
*  Grup minim 25 persoane. 
 
ORAR DE ZBOR :  
● BUD   15:55   LIS   18:50 
● LIS     19:30   BUD  23:55   
 
Servicii incluse:   

- Bilet de avion Budapesta– Lisabona – Budapesta, compania Wizzair. 
1 bagaj de cala de max. 20 kg + 1 bagaj de mana (dimensiune 55 cm x 40 cm x 23 cm cu greutate de maxim 10 kg.) 

      -   Transfer aeroport – hotel - aeroport 
- Transport autocar local 4*, conform program  
- 7 nopti cazare, loc in camera dubla hotel ***- statiunea Peniche sau similar. 
- demipensiune, bauturi incluse (apa si vin) 
- Ghid local (1/2 zi : Coimbra ,Porto,Alcobaca,Batalha ,Tomar ;  1 zi in Lisabona si Sintra.) 
- Bilete de intrare la obiectivele turistice, conform programului (Coimbra –Universitatea si 

Biblioteca; Porto –Palatul Bursei; Manastirea Alcobaca; Lisabona-Manastirea Jeronimos; Palatul 
din Sintra; Manastirea Batalha; Tomar-  Manastirea lui Hristos ) 

- Degustare de vinuri Crama Porto, 
- Degustare de lichior la Crama “Ginginha”, Obidos, 
- Asistenta turistica in limba romana. 

Servicii neincluse: 
- Taxe de aeroport cca 135 Euro/pers, 
- Excursii optionale : - Croaziera pe Raul Douro in Porto = 10 euro 
                                    - Degustare de vin in regiunea Obidos – la cerere 
- Varianta 1. Asigurare medicala = 39,00 Lei  sau card de sanatate 
- Varianta 2. Asigurare medicala + asigurare STORNO a pachetului = 55 Lei  
- Transfer cu autocarul la eroportul din Budapesta = 130 RON /pers. la solicitare. 
- Orice alt serviciu necuprins la Servicii incluse. 

 
Conditii de inscriere / anulare / penalizari: 

- avans de 50 % din contravaloarea pachetului  turistic  

1. Nu se accepta rezervari, daca acestea nu sunt insotite de: data nastere,  pasaport (sau carte 

identitate). 
2. Documente necesare calatoriei: pasaport valabil cel putin 6 luni de la data intoarcerii in tara sau 

carte de identitate valabila. 

Penalizari :                                                                                                                                             
a) 50% din pretul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face cu mai mult de 30 de zile 
calendaristice inainte de data plecarii;                                                                                                      

b) 80% din pretul pachetului de servicii, dacă renuntarea se face in intervalul  16-30 de zile inainte de 
data plecarii;                                                                                                                                          

c) 100% din pretul pachetului de servicii, dacă renuntarea se face intr-un interval mai mic de 16 zile 
inainte de plecare sau pentru neprezentarea la program;                                                                         



 

 

d) pentru renuntarea la biletele de avion pe cursele regulate ale companiilor aviatice, penalizarile vor fi 
cele stabilite de companiile aviatice ce efectueaza zborul ( pot ajunge pana la 100%). 

OBSERVATII:   

•Se va achita pretul stipulat  in conditiile si la termenele stabilite in contractul cu clientul. La fiecare 
inscriere, beneficiarul trebuie sa se asigure ca programul sau pretul pachetului turistic nu a suferit 

modificari. Turistii au obligatia de a achita taxele suplimentare anuntate inainte de inceperea 
programului turistic, in cazul in care acestea vor aparea ca urmare a majorarii taxelor de aeroport, a 

modificarii orarului de zbor, a taxelor de combustibil anuntate de compania aeriana transportatoare, a 
diferentei de schimb valutar                                                                                                    
•Agentia isi rezerva dreptul de a reordona programul excursiei, cu respectarea in totalitate a serviciilor, 
in anumite situatii speciale, determinate de factori independenti de vointa noastra; in anumite conditii 

de forta majora, cazarea se efectueaza in hoteluri categorie similara (dupa cum a fost prezentat in 
program inca de la inscrierea turistilor). Programul turistic se desfasoara in baza contractelor externe 

incheiate.                                                                                                                               
•Situatii de forta majora si neprevazute cum ar fi razboaie, cutremure, greve, fenomene naturale si 

meteo deosebite, etc, nu obliga agentia la despagubiri sau compensatii;                                  
•Compania aviatica, fara a cere acordul agentiei de turism care deruleaza programul turistic, are dreptul 

de a modifica orele de zbor! Prin urmare, agentia nu este raspunzatoare pentru decolarea/aterizarea 
avioanelor la o alta ora decat cea inscrisa in programul excursiei. Pentru aceste intarzieri, compania 

aeriana este obligat sa asiste turistii conform regulamentului parlamentului european nr. 261/04. Orice 
problema privind operarea zborului si actiunile adiacente acestuia  intra sub competenta 

transportatorului, biletul de avion reprezentand contractul intre pasager si compania aviatica.            
•In cazul deteriorarii sau pierderii bagajelor in timpul dinaintea zborului, zborului efectiv si dupa 

incheierea acestuia, compania aviatica este singura raspunzatoare si raspunde in fata pasagerilor 
conform regulamentarilor  EU 2027/97 si amendamentului 889/02.                                     
•Distributia camerelor la hotel se face in momentul cazarii de receptioner. Orice problema legata de 
amplasarea sau aspectul camerei se rezolva de catre client direct la receptie, asistat de reprezentantul 

agentiei locale.                                                                                                                    
•Categoría hotelurilor si a transportului este atribuita de Autoritatea Nationala de turism din 

PORTUGALIA conform standardelor proprii.                                                                            
•Agentia organizatoare (Tour Operatorul) poate anula excursia in cazul nerealizarii numarului minim de 

turisti si are obligatia de a instiinta turistul cu cel putin 15 zile inainte de data plecarii, oferind alta 
varianta de excursie la un alt pret sau rambursarea costului excursiei achitate de turistul inscris. 
•Agentia nu raspunde in cazul refuzului autoritatilor de la punctele de frontiera de a primi turistul pe 
teritoriul propriu sau de a-i permite sa paraseasca teritoriul propriu. 

• Prezentul document constituie anexa la contractul de prestari servicii. 

 


