
1Η ΗΜΕΡΑ: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΙΣΑΒΟΝΑ, 
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ, ΦΑΡΟ 
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ", 
έλεγχος εισιτηρίων και πτήση για Λισαβόνα, την πόλη 
που είναι χτισμένη κοιτώντας τον Ατλαντικό Ωκεανό. 
Κατά την άφιξή μας, γνωριμία με τη συνοδό μας 
ξεκινάμε την περιήγηση στη γραφική και φιλόξενη 
πόλη της Λισαβόνας, που παρόλο τις συνεχόμενες 
επιδρομές των βαρβαρικών λαών για πολλούς αιώνες, 
διατηρεί έως και σήμερα το λατινικό ένδοξο 
χαρακτήρα της. Ένα από τα πιο φημισμένα αξιοθέατα 
της πόλης και ίσως το πιο όμορφο και περίτεχνο 
παγκοσμίως είναι το Μουσείο με τις Βασιλικές Άμαξες, 
όπου θα θαυμάσουμε μια μοναδική σε πολυτέλεια και 
πλούτο συλλογή που χρονολογείται ανάμεσα στον 17ο 
και 19ο αιώνα. Θα επισκεφθούμε το μοναστήρι των 
Ιερωνυμιτών, το πιο εντυπωσιακό σύμβολο της 
πορτογαλικής δύναμης και πλούτου, που χτίστηκε το 
1502 κατόπιν εντολής του βασιλιά Manuel I, για να 
τιμήσει τη μνήμη του Vasco da Gama για την επιτυχή 
επιστροφή του από την Ινδία. Τέλος θα επισκεφθούμε 
το μνημείο των Ανακαλύψεων καθώς και τον 
χαρακτηριστικό Πύργο του Μπελέμ, απ’ όπου 
ξεκίνησαν οι Πορτογάλοι θαλασσοπόροι για τα πέρατα 
της γης. Αυτός ο περίφημος πύργος που φαντάζει 
περισσότερο σαν ένα μικροσκοπικό κάστρο, χτίστηκε 
το 1515 κοντά στις όχθες του ποταμού TEJO για να 
προστατεύσει τις εκβολές του ποταμού και έχει 
χαρακτηριστεί από την UNESCO ως μνημείο 
παγκόσμιας κληρονομιάς. Ελεύθερος χρόνος και στη 
συνέχεια αναχωρούμε για Φάρο, την νοτιότερη πόλη 
της Πορτογαλίας, στην περιοχή Αλγκάρβε, δίπλα στη 
λίμνη Ρία Φορμόσα, όπου θα διανυκτερεύσουμε. Η 
πόλη άλλαξε πολλές ονομασίες, ανάλογα με τις 
διάφορες φυλετικές ελεύσεις, ως την σημερινή Φάρο 
(Φαραώ). Τακτοποίηση στα δωμάτια.

2Η ΗΜΕΡΑ: ΦΑΡΟ ΞΕΝΑΓΗΣΗ, ΨΑΡΟΧΩΡΙ 
OLHAO, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση στην Φάρο. 
Παντού είναι έντονη η πορτογαλική αίσθηση, ενώ το 
ηλιόλουστο κλίμα σε συνδυασμό με τη λιμνοθάλασσα 
και τις παραλίες σας γοητεύει. Η πόλη με τα 
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καλοδιατηρημένα πάρκα, τις πλατείες, την παλιά πόλη, τα μεσαιωνικά κτίρια, τα μουσεία και τις εκκλησίες 
υπόσχονται μια πανέμορφη περιήγηση. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το γειτονικό και πολύχρωμο Olhão,  ένα 
ψαροχώρι του Αλγκάρβε της αρχαίας γειτονιάς Barreta, με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική  που επηρεάζεται από 
τη Μαυριτανία και φημίζεται για τα υψηλής ποιότητας θαλασσινά της, όπου και θα κάνουμε στάση για φαγητό. 
Επιστροφή στο Φάρο και μεταφορά στο γήπεδο για τον αγώνα της Εθνικής μας και την προσπάθειά της για την 
πρόκριση.

3Η ΗΜΕΡΑ: OBIDOS, ΛΙΣΑΒΟΝΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για Λισαβόνα με ενδιάμεσο σταθμό το  Óbidos, μία μεσαιωνική μικρή πόλη που απέχει 
περίπου 50χλμ και μοιάζει σαν να βγήκε από τις σελίδες ενός παραμυθιού. Το Obidos αποτελεί πόλο έλξης επίσης 
για το ετήσιο φεστιβάλ σοκολάτας και το ginjinha που είναι ένα γλυκό, παραδοσιακό λικέρ όπου θα έχουμε τον 
χρόνο να γευτούμε και πολλές άλλες  παραδοσιακές νοστιμιές. Το μεσαιωνικό Obidos θα λέγαμε πως μοιάζει με 
μία τεράστια βιβλιοθήκη, αφού όλα τα ιστορικά σημεία της πόλης έχουν μεταμορφωθεί σε σημεία πώλησης 
βιβλίων. Ελεύθερος χρόνος και αναχώρηση για ξεκούραση στη βάση μας την Λισαβόνα. Το βράδυ χρόνος 
ελεύθερος να απολαύσετε το κοκτέιλ σας στο κέντρο της πόλης.

4Η ΗΜΕΡΑ: ΣΙΝΤΡΑ - ΚΑΜΠΟ ΝΤΑ ΡΟΚΑ ΚΑΣΚΑΙΣ - ΕΣΤΟΡΙΛ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τα περίχωρα της Λισαβόνας. Όπου αρχικά θα  συναντήσουμε την 
ρομαντική Σίντρα (Sintra), που δίκαια συγκαταλέγεται στους θησαυρούς της Παγκόσμιας κληρονομιάς της 
Unesco, καθώς μπορεί να μας θαμπώσει με τα μεσαιωνικά παλάτια της. Σημείο κατατεθέν της είναι το Palacio 
National de Sintra (το Εθνικό Παλάτι της Σίντρα), απ΄ όπου μπορούμε να περιπλανηθούμε στην πόλη και να 
ταξιδέψουμε στον χρόνο μέσα από τα δρομάκια μιάς άλλης εποχής.. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε το Κάμπου 
ντα Ρόκα (Cabo da Roca), το ακρωτήρι που αποτελεί το δυτικότερο σημείο της Πορτογαλίας και της ηπειρωτικής 
Ευρώπης όπου  ο διάσημος  Πορτογάλος ποιητής Luis de Camoes το περιγράφει σαν "το μέρος όπου η γη 
τελειώνει και αρχίζει η θάλασσα". Επόμενη στάση το Κασκάις (Cascais), το ψαροχώρι που το είχε επιλέξει η 
Πορτογαλική βασιλική οικογένεια κατά τον 19ο αιώνα  για την θερινή της κατοικία. Στην πόλη του Κασκάις 
μπορούμε να δούμε μερικά ενδιαφέροντα μουσεία που θα μας εκπλήξουν επίσης με την αρχιτεκτονική τους. Το 
Μουσείο των Μετρήσεων του Castro Guimaraes Βρίσκεται σε ένα όμορφο κάστρο με απομίμηση του γοτθικού 
ρυθμού που είναι πολύ περίεργο. Χτίστηκε στις αρχές του XNUMXού αιώνα και μέσα μπορούμε να δούμε ένα 
χειρόγραφο με τις παλαιότερες διατηρημένες εικόνες της Λισαβόνας. Επιπλέον, παρουσιάζει έργα τέχνης και 
έπιπλα αντίκες που ήταν τα προσωπικά αντικείμενα ενός εκατομμυριούχου καπνού που είχε χτίσει το κτίριο. 
Μπορούμε επίσης να επισκεφθούμε το Museu do Mar, ένα μέρος όπου μπορούμε να μάθουμε για τη σημασία των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων για την πόλη του Κασκάις. Άλλα μουσεία ενδιαφέροντος που μπορείτε να δείτε στην 
πόλη είναι το Casa das Historias Paula Rego ή το Μουσείο Πορτογαλικής Μουσικής. Πριν επιστρέψουμε στην 
Λισαβόνα θα επισκεφτούμε το κοσμοπολίτικο Εστορίλ (Estoril) με τις πολυτελείς επαύλεις του. Το Εστορίλ έχει την 
ατμόσφαιρα πλούσιου θέρετρου που “συγκέντρωσε” όλους τους εξόριστους βασιλείς. Λόγω της μικρής 
απόστασης από την Λισαβόνα και το ήπιο κλίμα του και της φήμης του σαν καταφύγιο αριστοκρατών προσελκύει 
επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Φημισμένο είναι το καζίνο του.

5Η ΗΜΕΡΑ: MΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ & ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας με 
τις καλύτερες εντυπώσεις.

23/03 - 5 Ηµέρες

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΩΝ 145€ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ 1 ΧΕΙΡΑΠΟΣΚΕΥΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟΣΚΕΥΗ ΕΩΣ 20 ΚΙΛΩΝ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΠΡΩΙΝΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

990€ 569€ 1095€23/03

FARO & BEACH CLUB 4*
Φάρο

PESTANA VINTAGE 4*
Λισαβόνα

Αεροπορική Εταιρία
Turkish Airlines

Θεσσαλονίκη-Κων/πολη
09:20-11:45

Κων/πολη Λισαβόνα
13:50 – 15:45

Λισαβόνα Κων/πολη
10:55 – 17:35

Κων/πολη-Θεσσαλονίκη
18:50-20:10

Τιµή παιδιού
εως 12 ετων

Τιµή σε
∆ίκλινο

Τιµή σε
µονόκλινο


