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ΜΕ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΤΗ SPORTING 

5ΗΜΕΡΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

19-23 Νοεμβρίου 2017 

1η ΗΜΕΡΑ (19/11/17): Συγκέντρωση νωρίς  το πρωί στο Ελ. Βενιζέλος και πτήση για Λισαβόνα. Άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος για ξεκούραση. Το απόγευμα μεταφορά και βραδινή βόλτα-ξενάγηση στο 
ιστορικό Κέντρο της πόλης. Στο τέλος της ημέρας ελεύθερος χρόνος για δείπνο στο Bairro Alto. 

2η ΗΜΕΡΑ (20/11/17): Πρωινό και ξεκινάμε ν’ ανακαλύψουμε μια Μεγάλη Κυρία του κινηματογράφου, με τα 
σημάδια του γήρατος εμφανή αλλά και εκθαμβωτική τη γοητεία, μια Μεγάλη Κυρία έτοιμη να παραλάβει Βραβείο 
για το σύνολο του έργου και της πορείας της, απ’ τα χρόνια και τα πρώτα ταξίδια του Οδυσσέα μέχρι το σήμερα, τα 
δικά μας χρόνια και τα δικά μας ταξίδια! Αυτό είναι η Λισαβόνα για εμάς. Δικαίως γυρίστηκε εδώ ο «Ξαφνικός 
Έρωτας» του Γιώργου Τσεμπερόπουλου. Έρωτας παντού: στα τραμ της, στα κάστρα της, στα στενά της Alfama… Θα 
ξεκινήσουμε την πανοραμική ξενάγηση της πόλης από το Πάρκο του Eduardo VII, θα κατηφορίσουμε την Avenida 
da Liberdade, την Praça Rossio, θα δούμε και την Praça do Comércio μέχρι τη Γέφυρα της 25ης Απριλίου. Κι από 
κει, ολοταχώς στο σημείο απ’ όπου ξεκίνησαν κάποτε οι Πορτογάλοι Θαλασσοπόροι, στον Πύργο Belém, μετά λίγο 
πιο κει στο Μνημείο των Θαλασσοπόρων κι ύστερα δίπλα ακριβώς, σ’ ένα σπουδαίο Σύμβολο της Χρυσής Εποχής 
του Πορτογαλικού Έθνους, στο Μοναστήρι των Ιερωνυμιτών! Μπελέμ και Μοναστήρι στη λίστα της Ουνέσκο και 
τα δύο, Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Λίγο πιο πέρα απ’ την επιλογή της Ουνέσκο, η δική μας 
αταλάντευτη επιλογή: απλές καθημερινές χαρές! Ένα λατρεμένο καφέ, θα κάνουμε στάση να δοκιμάσουμε το πιο 
γνωστό γλυκό της γλυκιάς πόλης, το περίφημο Pastel de Belém! Και μετά από αυτή την γλυκειά απόλαυση… 
αναχωρούμε για ένα απόγευμα αξέχαστο. Εκδρομή λατρεμένη: Estoril, Cascais, Sintra, Cabo da Roca! Πρώτα μια 
στάση στο Εστορίλ, μπροστά στο περίφημο Καζίνο το οποίο κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου είχε 
γίνει «γιάφκα» κατασκόπων. Ύστερα θα σταματήσουμε στο Κασκάις για φαγητό. Σαρδέλα ατλαντικού, lulas, 
καλαμάρια - δηλαδή καταπληκτικά!! Τρίτος σταθμός του απογεύματος η Σίντρα, ο «Επίγειος Παράδεισος», 
σύμφωνα με το Λόρδο Βύρωνα. Καθόλου τυχαία οι Πορτογάλοι βασιλείς επέλεξαν τη Σίντρα για να χτίσουν τα 
θερινά τους Ανάκτορα. Θρίαμβος του Πράσινου, η Φύση κάνει πάρτι εδώ! Περιήγηση στο χωριό και χρόνος 
ελεύθερος για να χαθεί κανείς στα σοκάκια με τα απίθανα μαγαζιά. Τελευταίος σταθμός αυτού του απογεύματος 
ένα σημείο σημαντικό, σημαντικότατο γεωγραφικά καθώς είναι το Δυτικότερο της Ηπειρωτικής Ευρώπης αλλά πιο 
σημαντικό ακόμα συναισθηματικά, γιατί μιλάει στην ψυχή: «Εδώ, που τελειώνει η Γη κι αρχίζει η Θάλασσα»: Cabo 
da Roca! Μέχρι «Δίπλωμα» απονέμει (πουλάει) ο Πορτογαλικός Οργανισμός Τουρισμού εδώ. Δίπλωμα που 
πιστοποιεί πως φτάσαμε στο δυτικότερο σημείο της ευρωπαϊκής ηπείρου! Εκεί, δίνουμε υπόσχεση, στον εαυτό μας 
και στους άλλους να φτάσουμε Παντού. Τίποτα δεν κρύβει τη θέα για όποιον φτάνει στο Cabo da Roca! Φόρτισαν οι 
μπαταρίες σήμερα… Επιστροφή στη Λισαβόνα. Χρόνος ελεύθερος για ν’ ανακαλύψει κανείς τον Fernando Pessoa 
στα στενά της αγαπημένης του πόλης κατόπιν σοφών και εμπεριστατωμένων οδηγιών. 
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3η ΗΜΕΡΑ (21/11/17): «Απ’ την Παναγία στο Βούδα», λέγεται η πορεία της ημέρας μας! Μετά τη χθεσινή επίσκεψη 
στο Μοναστήρι των Ιερωνυμιτών, λες και βγήκαμε στο δρόμο για συγκριτική προσέγγιση διαφορετικών 
θρησκευτικών Πολιτισμών, θα γνωρίσουμε σήμερα τον Κήπο της Εδέμ, τον μεγαλύτερο Κήπο της Ανατολής σε όλη 
την Ευρώπη. Μια επίσκεψη έκπληξη. Επίσκεψη λοιπόν στο Quinta dos Louridos, τον Κήπο της Εδέμ, μια μοναδική 
εμπειρία σ’ ένα υπέροχο χώρο που «αποφασίσαμε να φέρουμε» τους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται. 
Ελάχιστοι τολμούν να βγουν απ’ την πεπατημένη! Εμείς ΝΑΙ! Είναι ένας κήπος γεμάτος με γλυπτά του Βούδα, 
γλυπτά που μεταφέρθηκαν εδώ απ’ το Αφγανιστάν, καθώς σώθηκαν την τελευταία στιγμή από το μένος όσων 
μισούν οτιδήποτε έχει σχέση με τον πολιτισμό. Μην ξεχνάμε, η πάλαι ποτέ πορτογαλική αυτοκρατορία έφτασε 
μέχρι την Ιαπωνία. 
 
Για τέλος της μαγικής αυτής μέρας φυλάξαμε μια στάση στη «ζωγραφιά» που λέγεται Obidos, το μεσαιωνικό χωριό 
που παρότι χωριό, προστατεύεται από τα τείχη ενός σπουδαίου Κάστρου, απόδειξη πως πάντα ήταν ένας 
θησαυρός άξιος κάθε προστασίας. Θα περπατήσουμε στα στενά του, θα πιούμε καφέ, θα πιούμε και λικέρ -
φημίζεται για τα λικέρ του- και θα μετρήσουμε στα δάχτυλα του ενός χεριού τις Καστροπολιτείες με άθιχτα Τείχη σε 
ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο… 
 
Γι’ αυτό το βράδυ μας εδώ -κι εφόσον υπάρχει κάτι αξιόλογο και γνήσιο- θα πάμε ν’ ακούσουμε «fado». Για να 
κρατήσουμε απ’ την Πορτογαλία την Ηχώ της, τα τραγούδια της. 
 
4η ΗΜΕΡΑ (22/11/17): Πρωινό και μέρα ελεύθερη για να χαρεί κανείς όλα τα σημεία που ανακαλύψαμε στις 
ξεναγήσεις μας στην πορτογαλική πρωτεύουσα τις προηγούμενες μέρες. Όσο χρόνο και να ‘χει κανείς στη διάθεσή 
του στη Λισαβόνα δεν φθάνει. Οι βόλτες με το τραμ, η άνοδος στο Κάστρο του Αγίου Γεωργίου, ένας καφές στο 
Μπραζιλέιρα του Πεσσόα, μια επίσκεψη στο Μουσείο Γκουλμπενκιάν, φαγητό και ποτό στα Ντόκας… Το απόγευμα 
συνάντηση στο ξενοδοχείο και μεταφορά στο Εstadio Jose Alvalade. Μετά το τέλος του αγώνα επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. 
 

5η ΗΜΕΡΑ (23/11/17): Πρωινό και λίγος χρόνος για μια τελευταία βόλτα στο «σκηνικό του σινεμά». Μεταφορά στο 
αεροδρόμιο και πτήση για Αθήνα. 

 

TIMH ΔΙΚΛΙΝΟΥ: € 680,00€ (Τιμή/άτομο) TIMH MONOKΛINOY:€ 880,00€ 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

1. Αεροπορικά εισιτήρια με  Swiss (μέσω Ζυρίχης) και Lufthansa (μέσω Μονάχου) 

2. Όλοι οι φόροι αεροδρομίων 

3. Mία (1) αποσκευή έως 22kgs και μία (1) χειραποσκευή έως 8kgs 

4. Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις στο HOTEL 3Κ ΕUROPA (4*) http://www.hotel3keuropa.pt/en/  

http://www.hotel3keuropa.pt/en/
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5. Πρωινό καθημερινά 

6. Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο της Λισαβόνας  

7. Όλες οι εκδρομές-ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα με ελληνόφωνο ξεναγό 

8. Μεταφορές από και προς το Εstadio Jose Alvalade 

9. Αρχηγός-Συνοδός του γραφείου μας 

10. Ταξιδιωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης  

Δεν περιλαμβάνονται : 

1. Εισιτήρια εισόδου σε χώρους και μουσεία (όπου και εάν αυτό απαιτείται) 

2. Δημοτικός φόρος € 1 ανά άτομο/ανά διανυκτέρευση 

3. Εισιτήριο αγώνα (εξασφαλισμένο)  

 

ΠΤΗΣΕΙΣ: 

ΑΤΗΖRΗ     19NOV     LX1843  06:30-08:20 

ZRHLIS       19NOV     LX2084  12:00-13:45 

LISMUC     23NOV     LH1791  14:10-18:15 

MUCATH  23NOV     LH1754   20:50-00:15 

 

 

 

 

 


