
 
 

 

 

 
Γηάξθεηα: 4,5 εκέξεο 

Αλαρωξήζεηο: 4ήκεξν: 21,28/07, 04 & 11/08 

       5ήκεξν: 14/07 & 25/08 

 

ΛΙΑΒΩΝΑ  
Ληζζαβώλα – ίληξα – Καζθάηο – Δζηνξίι – Φάηηκα – Όκπηηνπο - Ναδάξε 

 

Εθεί ζηελ άθξε ηεο Επξώπεο ζην δπηηθό άθξν ηεο Ιβεξηθήο, ν Πνξηνγαιηθόο 
πνιηηηζκόο αθνινύζεζε ηε θωλή ηεο ηζηνξίαο. Ο απέξαληνο ωθεαλόο πξνθαινύζε 

πάληα κηα καγεία, κηα έιμε. Οη κεγάιεο ζαιαζζηλέο πεξηπέηεηεο ηνπ 15νπ & 16νπ 
αηώλα έθεξαλ ζηελ Πνξηνγαιία θαη ηελ Επξώπε κηα λέα επνρή  πινύηνπ, 
αλάπηπμεο, άλζεζεο ηωλ ηερλώλ θαη ηωλ γξακκάηωλ. Η Πνξηνγαιία είλαη επίζεο 

κηα ρώξα κε καθξά γαζηξνλνκηθή παξάδνζε. Η εθπιεθηηθή θνπδίλα, ηα άθζνλα 
ζαιαζζηλά, ην ππέξνρν θξαζί απνηεινύλ πξόθιεζε γηα γεπζηηθέο απνιαύζεηο. Ο 

θνζκνπνιίηηθνο ραξαθηήξαο ηεο ρώξαο βξίζθεη ηελ νινθιήξωζε ηνπ ζηελ 
λπρηεξηλή ηεο δωή κε ηα παξαδνζηαθά Fado. 

 

Πξόγξακκα εθδξνκήο 
 

1ε εκέξα: Αζήλα – Ληζζαβώλα 

πλάληεζε ζην αεξνδξόκην θαη απ΄ επζείαο πηήζε γηα ηελ Πνξηνγαιηθή πξσηεύνπζα, ηελ 

επηάινθε Ιηζζαβώλα (Lisboa-Ιηζκπόα). Κε ην βιέκκα ζηξακκέλν ζηελ Ακεξηθή θαη ηελ 

πιάηε ζηελ Δπξώπε ε Ιηζζαβώλα, ρηηζκέλε ζηηο όρζεο ηνπ πνηακνύ Σάγνπ (Rio Tejus-Ρίνπ 
Σέδνπο) είλαη κηά ζύγρξνλε κεηξόπνιε, ηδηαίηεξεο νκνξθηάο πνπ δηαηεξεί ηελ αηκόζθαηξα 

ηεο άιινηε απνηθηαθήο ππεξδύλακεο. Κε πνιιά αλάθηνξα, κνλαζηήξηα, θάζηξν, αιιά θαη 

ππεξζύγρξνλα θηίξηα, θαζώο θαη παλέκνξθεο ιεσθόξνπο, πιαηείεο θαη δξόκνπο πνπ 

δηαζρίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά γξαθηθά ηξακ. Ζ Ιηζζαβώλα είλαη κηά από ηηο πηό 

ελδηαθέξνπζεο θαη πνιπηξαγνπδηζκέλεο πόιεηο ηνπ θόζκνπ. Ζ πόιε κε ηε ζθηά ηνπ 
κεγάινπ ηεο πνηεηή Fernando Pessoa. Κεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. 

Πεξίπαηνο θαη πξώηε γλσξηκία κε ηελ πόιε. Γηαλπθηέξεπζε. 

 

2ε εκέξα: Ληζζαβώλα - Ξελάγεζε 

Ζ ζεκεξηλή καο μελάγεζε είλαη αθηεξσκέλε ζηελ πόιε θαη ηα κλεκεία ηεο.  Φεύγνληαο από 

ην μελνδνρείν καο, ζα δηαζρίζνπκε ηελ θαηαπξάζηλε  "Αβελίδα ληα Ιηκπεξηάδε" (Avenida 
da Liberdade-Ιεσθόξν Διεπζεξίαο) πνπ ηε ζηνιίδνπλ θάπνηα από ηα πην ελδηαθέξνληα 

θηήξηα ηεο Πνξηνγαιηθήο αξρηηεθηνληθήο. Θα ζπλερίζνπκε κε ηνπο δξόκνπο ηεο Θάησ 

Πόιεο (Baixa-Κπάηζα) θαη ζα θαηεπζπλζνύκε γηά έλα ζύληνκν πεξίπαην ζηελ νλνκαζηή 

Αιθάκα (Alfama). ηελ πιαγηά, αλάκεζα ζην Θάζηξν θαη ηνλ Σάγν, κε  ζηελά δξνκάθηα θαη 



 
 

 

 

γξαθηθά ζπίηηα πνπ θαιύπηνληαη από πνιύρξσκα πιαθάθηα (azulejos-αδνπιέδνπο). ηε 

ζπλέρεηα, επηζθεπηόκαζηε ην Δζληθό Κνπζείν Βαζηιηθώλ Ακαμώλ πνπ δηαζέηεη κηά κνλαδηθή 
ζε πνιπηέιεηα θαη πινύην ζπιινγή ακαμώλ ηεο βαζηιηθήο νηθνγέλεηαο από ηα ηέιε ηνπ 

15νπ έσο ηνλ 19ν αηώλα. Ζ ζπιινγή απηή ζεσξείηαη ε πηό αμηόινγε ζην είδνο ηεο 

παγθνζκίσο θαη επηηξέπεη ζηνλ επηζθέπηε λα γλσξίζεη ηόζν ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο 

ζηελ θαηαζθεπή ηνπο, όζν θαη ηελ επηξξνή ηεο ηέρλεο ζηνλ δηάθνζκό ηνπο. πλερίδνπκε ηε 

δηαδξνκή καο θαη θαηεπζπλόκαζηε ζηελ πεξηνρή Κπειέηλ (Belem-Βεζιεέκ). Ζ πξώηε καο 
ζηάζε  είλαη ζηηο όρζεο ηνπ Σάγνπ. Θα δνύκε ηνλ Πύξγν ηεο Κπειέηλ (Torre de Belém) 

γλσζηό θαη σο πύξγν ηνπ Αγίνπ Βηθεληίνπ, ην Κλεκείν ησλ Αλαθαιύςεσλ ( Padrão dos 

Descobrimentos), αιιά θαη ην ράξηε ζην δάπεδν, κπξνζηά ζην Κλεκείν ησλ Αλαθαιύςεσλ 

πνπ απεηθνλίδεη ηηο ζαιάζζηεο νδνύο ησλ Πνξηνγάισλ  ζαιαζζνπόξσλ  θαηά ην 15ν θαη 

16ν αηώλα. Σειεπηαία ζηάζε καο, είλαη ην Κνλαζηήξη ησλ Ηεξσλπκηηώλ (Mosteiro dos 
Jerόnimos), ην εκβιεκαηηθό Κνλαζηήξη ηεο Ιηζζαβώλαο, ην πηό ζεκαληηθό κλεκείν ηεο 

δύλακεο θαη ηνπ πινύηνπ ηεο απνηθηνθξαηηθήο Πνξηνγαιίαο πνπ νινθιεξώζεθε κε ηα 

ρξήκαηα ηνπ θόξνπ ηνπ πηπεξηνύ!Σν κνλαζηήξη μεθίλεζε λα θηίδεηαη ην 1501 θαη ε 

θαηαζθεπή ηνπ νινθιεξώζεθε έλαλ αηώλα αξγόηεξα. Δδώ, πέξαζε πξνζεπρόκελνο ηελ 

ηειεπηαία ηνπ βξαδηά ν Βάζθν ληα Γθάκα, πξηλ από ην κεγάιν ηνπ ηαμίδη ζηελ Ηλδία. 

Απνηειεί ην θνξπθαίν δείγκα ηνπ κνλαδηθά Πνξηνγαιηθνύ δηαθνζκεηηθνύ ξπζκνύ 
Καλνπειίλν. ην λαό  ηνπ Κνλαζηεξηνύ, ηε Santa Maria de Belem (ηελ Παλαγία ηεο 

Βεζιεέκ) βξίζθνληαη νη ηάθνη ησλ   βαζηιηά Καλνπέι Η, ηνπ Βάζθν ληα Γθάκα, ησλ πνηεηώλ 

Ινπί ληε Θακόεο θαη Φεξλάλην Πεζζόα. Καδί κε ηνλ Πύξγν ηεο Κπειέηλ αλήθνπλ ζηνλ 

θαηάινγν ηεο UNESCO κε ηα κλεκεία παγθόζκηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Ζ ζεκεξηλή 

καο μελάγεζε ηειεηώλεη εδώ. Σν πνύικαλ επηζηξέθεη ζην μελνδνρείν έζησ θαη γηά έλα 
άηνκν. Δκείο ζαο πξνηείλνπκε λα παξακείλεηε ζηελ πεξηνρή, λα ηελ εμεξεπλήζεηε θαη λα 

ηελ απνιαύζεηε αθνύ πξώηα γεπζείηε ηα νλνκαζηά γιπθά, ηα pasteis de Belem (παζηέηο 

ληε Κπειέηλ), ζην πηό γλσζηό θαη ηζηνξηθό δαραξνπιαζηείν πνπ βξίζθεηαη εθεί. Σν 

απόγεπκα επηζθεθζείηε ην θάζηξν (Castelo de Sao Jorge-Θαζηέινπ ληε άνπ Εόξδε) θαη 

πεξηπιαλεζείηε ζηα ζνθάθηα ηεο Αιθάκα. Θάληε βόιηεο κε ην δηάζεκν ηξακ 28. Γηα  ην 
βξάδπ ζαο πξνηείλνπκε λα απνιαύζεηε ηα παξαδνζηαθά πνξηνγαιηθά ηξαγνύδηα fado, πνπ 

έγηλαλ γλσζηά ζε όιν ηνλ θόζκν από ηελ Αmalia Rodrigues 

 

3ε εκέξα: Ληζζαβώλα - ίληξα - Καζθάηο - Δζηνξίι - Κάκπν ληα Ρόθα - Πάξθν ηωλ 

Δζλώλ 

Πξσηλή αλαρώξεζε γηα κία ηδηαίηεξα απνιαπζηηθή εθδξνκή ζηα πεξίρσξα ηεο Ιηζζαβώλαο. 
Γηαζρίδνληαο ηνπο δξόκνπο ηνπ θνζκνπνιίηηθνπ Δζηνξίι (Estoril) κε ηηο πνιπηειείο 

επαύιεηο ηνπ θαη ην δηάζεκν θαδίλν , θάλνπκε κία ζύληνκε επίζθεςε ζην γεηηνληθό ηνπ 

Θαζθάηο (Cascais), θάπνηε ςαξνρώξη πνπ ην επέιεμε ε βαζηιηθή νηθνγέλεηα ην 19ν αη. γηα 

ζεξηλή θαηνηθία θαη ζήκεξα είλαη  δεκνθηιέο ηνπξηζηηθό ζέξεηξν. Δπόκελνο  ζηαζκόο καο, ε 

ξνκαληηθή ίληξα (Sintra), πνπ ζπγθαηαιέγεηαη ζηνπο ζεζαπξνύο ηεο Παγθόζκηαο 
θιεξνλνκηάο ηεο Unesco. Ζ πόιε είλαη γεκάηε παιάηηα. ύκβνιό ηεο είλαη ην Palacio 

National de Sintra (ην Δζληθό Παιάηη ηεο ίληξα), απ΄ όπνπ κπνξνύκε λα μερπζνύκε ζηελ 

πόιε θαη λα ηελ απνιαύζνπκε. Θα ζπλερίζνπκε κε κία επίζθεςε ζην Θάκπνπ ληα Ρόθα 

(Cabo da Roca), ην αθξσηήξη πνπ απνηειεί ην δπηηθόηεξν ζεκείν ηεο Πνξηνγαιίαο θαη ηεο 

επεηξσηηθήο Δπξώπεο. Ο Πνξηνγάινο πνηεηήο Luis de Camoes ην πεξηγξάθεη ζαλ "ην κέξνο 
όπνπ ε γε ηειεηώλεη θαη αξρίδεη ε ζάιαζα". Δπηζηξνθή ζηε Ιηζζαβώλα. Αλ ην επηζπκείηε, 

κπνξείηε λ απνβηβαζζείηε ζην Πάξθν ησλ Δζλώλ (Parque das Nacoes).  Δδώ, ζα δείηε ην 

ζύγρξνλν πξόζσπν ηεο Ιηζζαβώλαο. Ζ αλάπιαζε ηεο πεξηνρήο έγηλε κε αθνξκή ηελ 

δηνξγάλσζε ηεο παγθόζκηαο έθζεζεο (EXPO)  ηνπ 1998, αθηεξσκέλε ζηνπο Ωθεαλνύο. 

Τπάξρνπλ ππεξζύγρξνλα θηίξηα, ρώξνη ζπλεδξίσλ θαη εθζέζεσλ, κνπζεία, μελνδνρεία, 
ρώξνη ηέρλεο θαη παξαζηάζεσλ, ν εληππσζηαθόο Πύξγνο Βάζθν ληα Γθάκα ύςνπο 145 



 
 

 

 

κέηξσλ, ην πην ςειό θηίξην ηεο πόιεο, ε γέθπξα Βάζθν ληα Γθάκα, κία από ηηο 

κεγαιύηεξεο ηνπ θόζκνπ θαη ην νλνκαζηό ελπδξείν (Oceanario de Lisboa). Θάληε ηνπο 
πεξηπάηνπο ζαο, επηζθεθζείηε ην ελπδξείν, πάξηε ην ηειεθεξίθ θη απνιαύζηε από ςειά ηελ 

πεξηνρή. Δπηζηξνθή κε Κεηξό ζην μελνδνρείν (ζηάζε Κεηξό Oriente κε ηελ εληππσζηαθή 

νξνθή ηνπ Θαιαηξάβα).  Γηαλπθηέξεπζε.  

 

4ε κέξα Ληζζαβώλα – Φάηηκα – Όκπηηνπο – Ναδαξέ (πξναηξεηηθή ) 
Πξσηλό ζην μελνδνρείν θαη εκέξα ειεύζεξε. Πξναηξεηηθά ζαο  πξνηείλνπκε λα 

επηζθεθζνύκε ην ΄Οκπηληνπο (Obidos), κία παλέκνξθε θαζηξνπνιηηεία θαη ηόπνο 

δεκηνπξγίαο επώλπκσλ θαιιηηερλώλ. Δμ αηηίαο ηεο νκνξθηάο ηνπ, δηλόηαλ πάληα σο 

γακήιην δώξν ζηελ εθάζηνηε βαζίιηζζα.  Δπόκελε ζηάζε καο ζηε Λαδαξέ (Nazare) έλα από 

ηα πηό νλνκαζηά ηνπξηζηηθά ζέξεηξα ηεο Αζεκέληαο Αθηήο (Costa da Prata), κε κεγάιεο 
ακκώδεηο παξαιίεο, ηα κεγάια θαη θάπνηε απεηιεηηθά θύκαηα ηνπ Αηιαληηθνύ θαη ην 

γεπζηηθό θαγεηό ζηα πνιπάξηζκα εζηηαηόξηά ηεο. πλερίδνπκε ην ηαμίδη καο, δηαζρίδνληαο 

ηελ ηζηνξηθή πεξηνρή ηεο  Κπαηάιηα (Batalha), γλσζηή γηα ηε κεγάιε ηζηνξηθή λίθε ησλ 

Πνξηνγάισλ θαηά ησλ Θαζηηιηάλσλ ην 1385 ζηε κάρε ηεο Αιηδνπκπαξόηα (Aljubarrota). 

Πεξλάκε κπξνζηά από ην Κνλαζηήξη ηεο Santa Maria da Vitoria πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ 

Θαηάινγν Παγθόζκηαο Θιεξνλνκηάο ηεο UNESCO θαη ζπλερίδνπκε γηα ηελ ηειεπηαία 
ζεκεξηλή καο ζηάζε ζηε Φάηηκα (Fatima). ηε Φάηηκα, ηξία κηθξά βνζθόπνπια, ζηηο 13 

Κατνπ 1917 είπαλ όηη είδαλ έλα όξακα. Σνπο εκθαλίζηεθε ε Παλαγία. Σνπο αλήγγεηιε πσο 

ζα εκθαληδόηαλ ζην ίδην ζεκείν θάζε 13 ηνπ κήλα, έσο ηνλ Οθηώβξην θαη ηνπο έδσζε ηξεηο 

πξνθεηείεο.  Παξά ην όηη πνιινί αληηθιεξηθαιηζηέο ζεσξνύλ ην Θαύκα ηεο Φαηίκα σο κία 

πξνζπάζεηα ηεο Θαζνιηθήο Δθθιεζίαο λα αλαθηήζεη ηελ απνιεζζείζα πνιηηηθή ηεο δύλακε, 
ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 20, ν δηθηάηνξαο αιαδάξ ελζάξξπλε ην πξνζθύλεκα. ήκεξα 

εθαηνκκύξηα πηζηνί ζπξξένπλ ζηε Φάηηκα, απνθέξνληαο κεγάιν εηζόδεκα ζηελ πεξηνρή.  

Θα επηζθεθζνύκε ηελ Βαζηιηθή ηεο Φάηηκα, ην Παξεθθιήζη ησλ Δκθαλίζεσλ, θαζώο θαη 

ηελ κνληέξλα Βαζηιηθή ηεο Αγίαο Σξηάδνο, έξγν ηνπ δηαπξεπή Έιιελα αξρηηέθηνλα 

Αιέμαλδξνπ Σνκπάδε. Αξγά ην βξάδπ κεηαθνξά ζην αεξνδξόκην γηα ηελ πηήζε ηεο 
επηζηξνθήο καο ζηελ Αζήλα. 

 
Σηκή ζπκκεηνρήο θαη’ άηνκν  

 
Πεξηιακβάλνληαη: 

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα νηθνλνκηθήο ζέζεο Αζήλα – Ιηζζαβώλα -Αζήλα κε απεπζείαο 

πηήζεηο ηεο Aegean Airlines 

 1 απνζθεπή 23 θηιώλ θαη 1 ρεηξαπνζθεπή 8 θηιώλ αλά επηβάηε 

 Γηακνλή ζε επηιεγκέλν θεληξηθό μελνδνρείν 4* αζηέξσλ 
 Γώξν ε εθδξνκή ίληξα - Θαζθάηο - Δζηνξίι - Θάκπνπ ληα Ρόθα - Πάξθν ησλ Δζλώλ 

 Πξσηλό κπνπθέ θαζεκεξηλά  

 Κεηαθνξέο, πεξηεγήζεηο θαη εθδξνκέο κε θιηκαηηδόκελν ηνπξηζηηθό ιεσθνξείν, 

ζύκθσλα κε ην αλαιπηηθό πξόγξακκα. 

 Δπίζεκνο ειιελόθσλνο μελαγόο /ζπλνδόο ηνπ γξαθείνπ καο 
 Δλεκεξσηηθά έληππα / ράξηεο  

Αλαρώξεζε 2θιηλν 1θιηλν Παηδηθή ηηκή 

4εκέξεο  

21,28/07  

04 & 11/08 

€ 525 € 655 € 455 

5εκέξεο  

14/07 & 25/08  
€ 595 € 765 € 535 



 
 

 

 

 Φ.Π.Α. 

 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο  
 

Γελ πεξηιακβάλνληαη: 

 Δίζνδνη ζε κνπζεία, κλεκεία θαη ινηπά αμηνζέαηα 

 Ο δεκνηηθόο θόξνο ζηα μελνδνρεία 

 Φόξνη αεξνδξνκίσλ, επίλαπινη θαπζίκσλ, θαη αζθάιεηα COVID γηα ηαμηδηώηεο έσο 75 
εηώλ : 225€ 

 Όηη ξεηά δελ αλαθέξεηαη ζην πξόγξακκα ή αλαθέξεηαη σο πξναηξεηηθό. 

 

 
Πηήζεηο κε AEGEAN AIRLINES  

Γηαδξνκή  Αλαρώξεζε  Άθημε  

Α3 720 Αζήλα – Ιηζζαβώλα   08.30 11.00 

Α3 723 Ιηζζαβώλα – Αζήλα   00.35 06.30 

 

εκεηώζεηο: 
 Γηα ηελ θαιύηεξε εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ε ξνή κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί 

ρσξίο όκσο λα παξαιεηθζεί θάηη. 

 ηα 5κεξα πξνγξάκκαηα πξνζηίζεηαη άιιε κία ειεύζεξε εκέξα θαη αξγά ην βξάδπ 

κεηαθνξά ζην αεξνδξόκην γηα ηελ πηήζε ηεο επηζηξνθήο πξνο Αζήλα 

 
 


