
 

 

 
 

 
 

Γηάρθεηα: 4 εκέξεο 

Αλατωρήζεης: 11/02 

 
ΛΙΑΒΩΝΑ 

ίληρα – Καζθάης – Δζηορίι- Φάηηκα – Όκπηηοσς - Ναδαρέ 
 

 Γώξν ε εθδξνκή ίληξα – Καζθάηο -Δζηνξίι- Κάκπν Νηα Ρόθα   
 Δπίζθεςε ζην Μνπζείν κε ηηο Βαζηιηθέο Άκαμεο, ην Μνλαζηήξη ησλ Ιεξσλπκηηώλ θαη 

ηνλ Πύξγν ηνπ Μπειέκ 
   

 
Πρόγρακκα εθδροκής 

 
 

 

1ε κέρα Αζήλα - Ληζζαβώλα 
πλάληεζε ζην αεξνδξόκην θαη απ΄ επζείαο πηήζε γηα ηελ Πνξηνγαιηθή πξσηεύνπζα, ηελ 

ππέξνρε Ληζζαβώλα. Με ην βιέκκα ζηελ Ακεξηθή θαη ηελ πιάηε ζηελ Δπξώπε, ε Ληζζαβώλα 
έρεη ην άξσκα ηεο κεζνγεηαθήο αηκόζθαηξαο, αιιά θαη ηελ αηκόζθαηξα ηεο άιινηε 
απνηθηαθήο ππεξδύλακεο, κε πάκπνιια αλάθηνξα, θάζηξα, κνλαζηήξηα θαη ηα παιηνκνδίηηθα 

ηξακ. Άθημε ζηελ γελέηεηξα ηνπ fado κε ηα ζηελά, γξαθηθά ζνθάθηα, ηα ζπίηηα κε ηηο 
θεξακνζθεπέο θαη ηηο ζηνιηζκέλεο κε πνιύρξσκα πιαθάθηα πξνζόςεηο. Μεηαθνξά, 

ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν θαη ρξόλνο ειεύζεξνο. Πεξπαηήζηε κέρξη ηελ Praça Rossio, εθεί 
όπνπ ρηππάεη ε θαξδηά ηεο πόιεο, αθεζείηε ζηηο γαζηξνλνκηθέο ηεο απνιαύζεηο θαη 
παξαζπξζείηε ζηνπο έληνλνπο ξπζκνύο ηεο. Γηαλπθηέξεπζε 

 
2ε κέρα Ληζζαβώλα- Ξελάγεζε 

Η ζεκεξηλή καο μελάγεζε είλαη αθηεξσκέλε ζηελ γξαθηθή θαη θηιόμελε πόιε κε ηελ 
πινύζηα ζε γνηζηθή θαη κπαξόθ αξρηηεθηνληθή, αιιά θαη ηηο κεηακνληέξλεο θαηαζθεπέο. Θα 
πεξάζνπκε από ηηο κεγάιεο ιεσθόξνπο θαη ζα ζπλερίζνπκε κε ην πην θεκηζκέλν ηεο 

αμηνζέαην, ην Δζληθό Μνπζείν Βαζηιηθώλ Ακαμώλ, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε έλα παλέκνξθν 
πεξηβάιινλ, ζηνλ παιηό Βαζηιηθό Ιππηθό Όκηιν ηνπ παιαηηού Μπειέκ. Δδώ ζα δνύκε θαη 

ζα ζαπκάζνπκε κηα θαηαπιεθηηθή ζπιινγή από άκαμεο ηεο βαζηιηθήο νηθνγέλεηαο, πνπ 
ρξνλνινγνύληαη από ηα ηέιε ηνπ 15νπ έσο ηνλ 19ν αηώλα. Η κνλαδηθή ζε πνιπηέιεηα θαη 
πινύην απηή ζπιινγή ζεσξείηαη ε πην αμηόινγε ζην είδνο ηεο παγθνζκίσο θαη επηηξέπεη ζηνλ 

επηζθέπηε λα θαηαλνήζεη ηόζν ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ θαηαζθεπή ηνπο, όζν θαη 
ηελ επηξξνή ηεο ηέρλεο ζηνλ δηάθνζκό ηνπο. Δπόκελνο ζηαζκόο καο είλαη ην Μνλαζηήξη ησλ 

Ιεξσλπκηηώλ, ην πην εληππσζηαθό ζύκβνιν ηεο Πνξηνγαιηθήο δύλακεο θαη πινύηνπ, πνπ 
βξίζθεηαη δίπια ζηνλ πύξγν ηνπ Μπειέκ θαη ζπγθαηαιέγεηαη ζηα κλεκεία παγθόζκηαο 
θιεξνλνκηάο ηεο UNESCO. Σν κνλαζηήξη μεθίλεζε λα θηίδεηαη ην 1501 θαη ε θαηαζθεπή ηνπ 



 

 

νινθιεξώζεθε έλαλ αηώλα αξγόηεξα. Δδώ πέξαζε ηελ ηειεπηαία ηνπ βξαδηά ν Βάζθν ληα 

Γθάκα, πξνζεπρόκελνο πξηλ από ην κεγάιν ηνπ ηαμίδη ζηελ Ιλδία. Η εθθιεζία, καδί κε ηα 
άιια κλεκεία ηεο πεξηνρήο ζπκβνιίδνπλ ηελ Χξπζή Δπνρή ησλ Αλαθαιύςεσλ θαη είλαη από 

ηα ζεκαληηθόηεξα ηνπξηζηηθά αμηνζέαηα ηεο πόιεο. Σν απόγεπκα πεξηπιαλεζείηε ζηα ζηελά 
θαιληεξίκηα ηεο κεζαησληθήο ζπλνηθίαο Αιθάκα, ηεο παιηόηεξεο γεηηνληάο ηεο Ληζζαβώλαο, 
πνπ απιώλεηαη από ην θάζηξν ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ κέρξη ηνλ πνηακό Σάγν. Θα βξείηε παιηέο 

εθθιεζίεο, κνπζεία, γθαιεξί, θαζώο θαη εζηηαηόξηα θαη λπρηεξηλά καγαδηά θνληά ζην πνηάκη. 
Σν βξάδπ ζαο πξνηείλνπκε λα απνιαύζεηε ηα παξαδνζηαθά πνξηνγαιηθά ηξαγνύδηα fado, 

πνπ έγηλαλ γλσζηά ζε όιν ηνλ θόζκν από ηελ Αmalia Rodrigues. Γηαλπθηέξεπζε. 
 
3ε κέρα Ληζζαβώλα - ίληρα - Καζθάης - Δζηορίι - Κάκπο ληα Ρόθα - Ληζζαβώλα 

Πξσηλή αλαρώξεζε γηα κία ηδηαίηεξα απνιαπζηηθή εθδξνκή ζηα πεξίρσξα ηεο Ληζζαβώλαο. 
Πξώηνο καο ζηαζκόο ε ξνκαληηθή ίληξα, όπνπ ζα δνύκε ην παιάηη πνπ ζηέγαζε ηηο 

βαζηιηθέο νηθνγέλεηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 15νπ, 16νπ θαη 17νπ αηώλα. ηε ζπλέρεηα ζα 
πεξάζνπκε από ην Καζθαΐο, έλα γξαθηθό ςαξνρώξη κε ην παξαδνζηαθό ιηκάλη θαη ηηο 
πνιύρξσκεο βάξθεο ηνπ, θαζώο θαη από ην θνζκνπνιίηηθν Δζηνξίι, κε ηηο πνιπηειείο 

επαύιεηο θαη ην δηάζεκν θαδίλν. Σειεπηαία καο επίζθεςε ην Cabo da Roca, έλα αθξσηήξη 
πνπ απνηειεί ην δπηηθόηεξν κέξνο ηεο Πνξηνγαιίαο θαη ηεο επεηξσηηθήο Δπξώπεο. Ο 

Πνξηνγάινο πνηεηήο Luis de Camoes ην πεξηγξάθεη ζαλ "ην κέξνο όπνπ ε γε ηειεηώλεη θαη 
αξρίδεη ε ζάιαζζα". Δπηζηξνθή ην κεζεκέξη ζην μελνδνρείν θαη απόγεπκα ειεύζεξν. 

Γηαλπθηέξεπζε.  
 
4ε κέρα Ληζζαβώλα -Αζήλα  

Μεηαθνξά ζην αεξνδξόκην θαη επηβίβαζε ζηελ πηήζε γηα ηελ Αζήλα. 
εκείσζε: Γηα ηελ θαιύηεξε εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ε ξνή κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί 

ρσξίο όκσο λα παξαιεηθζεί θάηη. 
 
 

Σηκή ζσκκεηοτής Καη’ άηοκο  

 
Περηιακβάλοληαη: 

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα νηθνλνκηθήο ζέζεο Αζήλα – Ληζζαβώλα -Αζήλα κε απεπζείαο 
πηήζεηο ηεο Aegean Airlines 

 1 απνζθεπή 23 θηιώλ θαη 1 ρεηξαπνζθεπή 8 θηιώλ αλά επηβάηε 

 Γηακνλή ζε επηιεγκέλν μελνδνρείν 4* αζηέξσλ 
 Πξσηλό κπνπθέ θαζεκεξηλά  

 Μεηαθνξέο, πεξηεγήζεηο θαη εθδξνκέο κε θιηκαηηδόκελν ηνπξηζηηθό ιεσθνξείν, 
ζύκθσλα κε ην αλαιπηηθό πξόγξακκα. 

 Δπίζεκνο ειιελόθσλνο μελαγόο /ζπλνδόο ηνπ γξαθείνπ καο 

 Δλεκεξσηηθά έληππα / ράξηεο  
 Φ.Π.Α. 

 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο θαη ηαμηδησηηθή γηα ηνπο εθδξνκείο σο 75 εηώλ κε 
θαιύςεηο covid 

 

Γελ περηιακβάλοληαη: 
 Δίζνδνη ζε κνπζεία, κλεκεία θαη ινηπά αμηνζέαηα 

 Ο δεκνηηθόο θόξνο ζηα μελνδνρεία 
 Φόξνη αεξνδξνκίσλ & επίλαπινο θαπζίκσλ (€ 145) 

 Όηη ξεηά δελ αλαθέξεηαη ζην πξόγξακκα ή αλαθέξεηαη σο πξναηξεηηθό. 
 
 

Αλαρώξεζε Ξελνδνρεία 2θιηλν 1θιηλν 
Παηδηθή ηηκή 
(2-12 εηώλ) 

11/02 Lumen Lisboa 4* € 345  € 465 € 285 



 

 

 

 
Πηήζεης: 

 

Πηήζε Γηαδξνκή Αλαρώξεζε Άθημε 

Α3 720 Αζήλα –Ληζζαβώλα 08:35 11:05 

Α3 721 Ληζζαβώλα – Αζήλα 12:05 18:05 

         
εκεηώζεης: 

Η ζεηξά ηνπ πξνγξάκκαηνο ελδέρεηαη λα αιιάμεη, ρσξίο παξαιείςεηο, εθόζνλ θξηζεί 
απαξαίηεην από ηνλ δηνξγαλσηή γηα ηελ θαιύηεξε δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

 
 


