
  לגלות את פורטוגל
   ימים מאורגן8

  
     ליסבון–תל אביב   :1יום 

  לאחר הנחיתה העברה למלון, ג לטיסה לבירת פורטוגל ליסבון"ניפגש בנתב
  

  ליסבון  :2יום 
נתחיל מרובע אלפמה המיוחד ולאתר . לאחר ארוחת הבוקר נצא לסיור בעיר המופלאה

נצפה בכנסיית מנזר " אדוארד השביעי"לא נחמיץ את פארק . תערוכת האקספו שנערך בעיר
ירונימוס פאר האדריכלות המנואלית ומקום קבורתם של מגלה הארצות וסקו דה גאמה ושל `ג

נמשיך לאנדרטה המרשימה של מגלי הארצות אחד מסמליה של . המשורר הלאומי קמיאיש
 לא נפסח על חציית גשר הכבלים המחבר את ליסבון עם אלמדה ונטפס לתצפית. העיר

לסיום נותיר זמן חופשי במרכזה . ו `מיוחדת ממנה נשקפת ליסבון השוכנת על נהר הטאג
עם שלל חנויות האופנה והחניות העתיקות " אגושטה"הסואן של העיר ובמיוחד במדרחוב 

  .חוויה נהדרת
  

  )יום בחירה ( קשקאיש– סינטרה –קאבו דה רוקה   :3יום 
. לאחד הימים היפים של הטיול) בתשלום(כלו לצאת המעונינים יו. יום חופשי להנאות אישיות
. שהיא הנקודה המערבית ביותר ביבשת אירופה" קאבו דה רוקה"נתחיל מהמצוק המדהים 

נסייר במקום הקסום כולל תצפיות נהדרות .  מטר140על המצוק בנוי מגדלור בגובה של 
 1995בר בשנת בגמר הסיור נמשיך לעיירה סינטרה שהוכרזה כ. משביל הענקים הידוע
העיירה שופעת בארמונות רבים מתקופות שונות החל מהמורים . כאתר מורשת עולמית

נערוך סיור במקום ולאחריו נמשיך לכפר הדייגים . ששלטו במקום ועד למלכי פורטוגל ואציליה
. עם שלל הדייגים היושבים במרינה הציורית ומתקנים את הרשתות שלהם" קשקאיש"

נמשיך . ושב הקיץ של נשיא המדינה ולכן אחת מהסגנוניות במדינההעיירה היא מקום מ
יום מלא .  והווילות הנהדרות נושקות לים19כמובן לאסטוריל אתר נופש של המאה ה 

  !!!וגדוש
  

     נזרה–אובידוש   :4יום 
את טיולנו נתחיל מהעיירה אובידוש שהינה פנינה תיירותית , לאחר ארוחת הבוקר נצא צפונה

נצעד מהשער העתיק עד . קרמיקה ועוד, טאות עם של החנויות לעבודות היד עורנצעד בסמ
עיירת , היא נצרת" נזרה"בתום הסיור נמשיך ל. לטירה העתיקה ונטפס לתצפיות מהממות

נערוך תצפית מהממת ממרומי העיר . דייג מקסימה עם שלל מסעדות הדגים המפורסמות
והחוף שבתקופות מסוימות של השנה נחשבים נצפה בגלים הנשברים על הצוקים . העליונה

נערוך סיור בעיירה הציורית ולאחריה . לגבוהים באירופה ומושכים לאזור את טובי הגולשים
  .נחזור לבית המלון

  
   קוימברה- טומר- פטימה  :5יום 

נבקר בדרך באחד מהאתרים הקדושים ביותר של העולם הנוצרי , הבוקר נצא צפונה
לא נפסח על ביקור בקתדראלה המיוחדת . ר במקום מהיפים במדינהנערוך סיו, "פאטימה"

בגמר הסיור נמשיך לטומר עיירה קטנה ומיוחדת . ונספר את סיפור סוד הנבואה המצמררת
שבעברה רב האוכלוסייה הייתה יהודית נבקר בבית הכנסת העתיק זכר לקהילה המפוארת 

ולא נשכח להזכיר את אברהם . הנערוך ביקור מרגש ונספר את סיפורה המרגש של הקהיל
הערים המיוחדות בפורטוגל משם נמשיך לביקור באחת . זכות שעל שמו נקרא בית הכנסת

נחזה בחלק החדש שנבנה . נבקר בחצר האוניברסיטה מהעתיקות באירופה" קוימברה"
" מנואלינית"בתקופת הדיקטטור סלאזר ונמשיך לחלק העתיק בסגנון הפורטגזי המיוחד 

" שער היהודים"נחזה בנוף הנהדר של נהר המונדגו ונצעד למדרחוב הציורי של העיר עם 
  .בתום יום זה ניסע למלוננו. ה הגדולה שהייתה במקוםזכר לקהיל

  
  



   פורטו  :6יום 
סאו "נבקר בתחנת הרכבת הייחודית , לאחר ארוחת הבוקר נצא לסיור בעיר המהממת פורטו

" דום לואיש"נצפה על גשר . המוכרת ככנסיית יורדי הים, ונצפה ובכנסיה הפרנסיסקנית" בנטו
אשר בזכות רובע זה , נבקר ברובע ריברה הציורי. מי סמלה של פורטו ואתר מורשת עול-

בהמשך נוכל לצאת בתשלום . זכתה פורטו במעמדה הבינלאומי כעיר היסטורית תרבותית
בגמר השייט נמשיך לביקור ביקב יין , לשייט מרהיב על נהר הדואורו החוצה את העיר(נפרד 

 טעימות והסבר על ייצור המפורסם והטעים נערוך סיור במרתפים של היקב כולל" פורט"ה
בסיום נותיר זמן חופשי למרכזה המיוחד של העיר עם .( היין האיכותי ששמעו יצא מרחוק

  .שלל המוזיאונים וכמובן מדרחוב סאנט קטרין עם שלל חנויות האופנה היפות
  

  )יום בחירה (עמק הדוארו  :7יום 
 של פורטוגל לעמק נהר יום חופשי המעוניינים יוכלו בתשלום נפרד לצאת לחלק הצפוני

נצפה בטרסות הגפנים היורדות מפסגות ההרים עד לנהר , הדוארו לפארק הלאומי הידוע
נמשיך לעיר גימראיש הנחשבת כערש המדינה . האדיר וכמובן נערוך סיור רגלי במקום

הפורטוגלית נצעד בעיר העתיקה שהוכרזה על ידי אנסק״ו כאתר מורשת עולמית נצפה 
 המפורסם ונותיר זמן למקום העתיק והציורי הגדוש במוזיאונים שווקים ציוריים בסגנון המנולי

  .ועוד
  

    תל אביב - שמורת בוסאקו - לוסו –אויירו   :8יום 
היום נצא ליום טיול המשלב בתוכו את ההיסטוריה המפוארת של המדינה והטבע הנהדר 

של פורטוגל " ונציה"ונה את סיורנו נתחיל לאורכו של האוקיאנוס בעיר המכ. שקיים בה
בתום הסיור . העיר בנויה על לגונות מדהימות ותעלות רבות מראה מרהיב לכל עין" אויירו"

נמשיך לעיירת המעיינות התרמיים לוסו ולשמורת יער בוסאקו נצפה בפונדק הצייד המלכותי 
ב נמשיך ליער המפורסם לא נפסח על התצפיות המיוחדות בל. שהפך להיות מלון מפואר

  .השמורה
  .בתום הסיור העברה לשדה התעופה של פורטו לטיסתנו חזרה ארצה. יום מלא וגדוש

  
Uהמחיר כולל:    

   טיסת שכר
   .מיסי נמל והיטלים כפי שהם ידועים וכפופים לכל שינוי של חברת התעופה

   * 3בתי מלון בדרגת 
   כלכלה על בסיס ארוחת בוקר קונטיננטלית

   יסה כמפורט במסלולסיורים ודמי כנ, העברות
   מלווה קבוצה ישראלי

  ל לא כולל סבלות מטעמי בטיחות"תשר לנותני שירותים בחו
 

 

Uהמחיר אינו כולל:    
 תשר לסבלים

 תשר למלווה הקבוצה
 ביטוח רפואי ומטען

 
סדר הביקורים והלינות עשוי .  תוכנית הטיול מתארת את אתרי הביקור בלבד!חשוב

  להשתנות
  

   .הצטרף לסיורים אלו או לחלקםיש באפשרותכם ל
אנא הקפידו . על ידי מלווה הקבוצה, ההרשמה ותשלום עבור סיורי הבחירה יעשו בארץ היעד

   .הקבוצה קבלה המעידה על מלא התשלום ששילמת לקבל ממלווה
   .סדר הביקורים באתרים במהלך סיורי הבחירה עשוי להשתנות, להזכירכם


