
 

Португалия – Страната на контрастите 

 

ПРОГРАМА
Ден 1  
 Кацане на летището в Лисабон. Трансфер до хотел Vip Berna 3*. Настаняване. Нощувка. 

 

Ден 2 
Обиколка на Лисабон 

 

Закуска в хотела.09:00  ч. – започване на обиколката с района на Belem, посещение на 

манастир „Жеронимуш“,, Belem Tower (отвън). Отпътуване за Baixa, посещаваме Chiado, 

Largo do Camões, Bairro Alto, and Avenida da Liberdade. След 13:00 ч. свободно време в 

центъра на града. Вечерта допълнителна екскурзия по желание: Традиционна фадо вечеря 

.Нощувка.  

  

Входна такса за манастир „Жеронимуш“, – 10€/на човек ( ако посетим манастир 

„Жеронимуш“ ще имаме нужда от слушалки /whispers като цената е 2€/на човек).  

ПО ЖЕЛАНИЕ 

ФАДО ВЕЧЕРЯ & ШОУ – РЕСТОРАНТ “PATEO DE ALFAMA”  Уебсайт: 

www.pateodealfama.com  

 

  

Ден 3 
Свободен ден. Закуска в хотела. Свободно време или целодневна екскрузия по желание  - 

Синтра и Кабо да Рока. Нощувка в хотел Vip Berna 3* Лисабон.   

  

  

Ден 4 
Обидуш- Назаре- Batalha - Коимбра    

 

Закуска в хотела. 08:30 ч. – Тръгване за Обидуш, бял средновековен град обграден от 

дворцови стени. Посещение на малката църква „Дева Мария“. Свободно време, за да се 

насладите на древния дух на Обидуш. Продължаваме в Назаре, живописно рибарско 

градче След като го обиколим се отправяме към манастира Batalha (посещение).  След това 

отпътуваме с автобус към невероятния град Коимбра, най-важната културологична точка в 

центъра на Португалия. 

Била е столица на кралството в ранните дни на монархията (12 век). В Коимбра се намира 

един от най-важните университети в Европа. Посещение на новата и старата катедрала 

(преди или след университета на Коимбра, в зависимост от работното им време). Групата 

има резервация за посещение на университета на Коимбра (номера и времето ще бъдат 

съобщени). Настаняване в хотел Dom Luis 3* Коимбра. Вечеря в хотела (напитките не се 

включват). Нощувка.   

  

Манастир Batalha – 6 €/ на човек  Старата катедрала – 3 €/ на човек. 

  



Ден 5    
Коимбра – Гуирамеш - Брага 

 

Закуска в хотела. 08:00 – Тръгване за Guimarães, разглеждане на забележителности, 

разходка по улица Санта Мария и посещение на двореца Ducal Palace (exterior). В Брага 

посещение на центъра на града (Старата катедрала), пешеходна разходка. След обяд 

посещение на Bom Jesus Sanctuary. Трансфер до хотела.  Настаняване. Вечеря с включени 

напитки включени в цената. Нощувка.   

  

  

Ден 6   
Брага - Порто 

 

Закуска в хотела. 08:30 ч. – Тръгване за Порто. Разглеждане на забележителности и Stock 

Exchange Palace. В Порто ще имаме половин ден- Започваме с жп гара Сао Бенто известна 

със своите плочки и старата катедрала (Понте Дом Луис I / Ribeira Quarter). Посещение на 

църквата „Св. Франсис“ и катедрабата. 

Посещение на Port Wine и дегустация в избите на Port Wine във Vila Nova de Gaia.  

Свободно време за шопинг. Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка. 

 

Ден 7   
Авиеро – Tomar -Fatima   

Закуска в хотела. 

08:30 ч. – Отпътуване за Авиеро, известен със своите канали, ар нуво архитектура и 

цветни Moliceiros лодки. Градът е разположен на ръба на Ria de Aveiro, обширна солена 

водна лагуна, която е известна с морските водорасли, солта и изобилието от риба. 

Продължаваме към  Томар, посещение на Convent of Christ и свободно време в града. 

Трансфер до хотела във Фатима. Вечеря и нощувка. 

 

Ден 8  
Закуска. Трансфер до летището в Лисабон. Отпътуване с авиокомпания Уиз Еър за полет 

Лисабон – София. 

 

 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ 

 

 

Екскурзия Вид 
Цена за 

възрастен 

Цена дете 

2 – 11,99 г. 

  в лева в лева 

Синтра, Кабо да Рока Целодневна 116 116 

Фадо вечер Вечерна 122 61 



 

Фадо Вечер 

126 лева за възрастен/ 61 лева за дете 02-11.99 г. 
 

19:30 ч. – Отпътуване за ресторант “Pateo de Alfama”.  По време на вечерята ще слушате 

фадо. Често сравняват фадо с госпъл музиката поради мелодиите с характер, но фадо се 

пее на светлината на свещи и като основа служи мистичния звук на португалската китара. 

Текстовете на фадо може да звучат тъжно тъй като някои от тях са за  изгубена любов или 

забранени страсти, но те са също и весели когато темата на песните е свързана с  вино, 

борба на бикове и прекарване на време с най-добрите ни приятели!  

 

 

Синтра – Кабо да Рока 

126 лева на човек 
 

Цял ден в Синтра. Закуска в хотела. Тръгване за Синтра, чаровен малък град, който поради 

своя микроклимат и естествена природна красота е бил избран от португалското кралство 

за ваканционен тип селище в продължение на много векове. 

Поради огромното си историческо богатство и стари сгради ЮНЕСКО включи Синтра в 

списъка на Световното културно наследство. Посещаваме кралския дворец от 14 век. 

Свободно време за разглеждане на историческия център. Продължаваме към Cabo da Roca 

via Estoril и Cascais.  Cabo da Roca е най-западната точка на континента Европа. Великият 

португалски поет Luis de Camões пише за това специално място: “тук свършва земята и 

започва морето”. Продължаваме с автобуса по крайбрежната ивица на Guincho и 

пристиагаме в Cascais, бившо рибарско село свързано днес със сферата на услугите & 

туризма. Връщане в хотела. 

 

 

Цената включва: трансфер, входна такса за Quinta de Regalia, входна такса за парк ан 

Дворец Пена, входна такса за Двореца Пена и екскурзоводско обслужване. 

Цената не включва: разходи от личен характер. 

 

Vip Berna 3* 

https://www.viphotels.com/en/Hotels/VIP-Inn-Berna/About-Hotel.aspx 

 

 

Местоположение 
Хотел Vip Inn Berna Hotel 3* се намира само на 300 метра от метростанция Campo 

Pequeno, разположен в центъра на бизнес средите в Лисабон. Международно летище 

„Умберто Делгадо” е само на 4,6 километра от хотела. В близост (100метра) има достъп до 

обществения транспорт (автобус, метро, влак). Гостите могат да наемат автомобил от 

денонощната рецепция на хотела. 

 

Хотел и Стаи 
Стаите в хотел VIP Inn Berna са климатизирани и разполагат с мебели от дърво и подове с 

мокет. Всички стаи имат работно бюро, сейф и самостоятелна баня. Разполага с 240 стаи, 



включително 2 апартамента, които осигуряват комфорт и уют на гостите. В хотела също 

има на разположение 5 конферентни зали за бизнес срещи и банкети, чийто капацитет е 

185 души. 

 

Ресторанти и барове 
Всяка сутрин се предлага местна и международна закуска. Барът сервира разнообразие от 

питиета и освежителни напитки. Осигурен е рум-сървиз. Ресторантът на хотела работи 

специално за по-големи групи и предлага кулинарното разнообразие на традиционната 

португалска кухня. 

 

Удобства 
- Денонощна рецепция; 

-Самостоятелна баня; 

- Частен паркинг е достъпен на място (резервация не е необходима) и цената е EUR 2 на 

час; 

-Рум сървиз; 

-Безплатен WiFi; 

-Бар; 

- Обменно бюро; 

- Перални и копирни услуги. 

 

 

Домашни любимци не се приемат. 
 

датата на започване изпълнението на туристическия пакет включително.


