Biuro Podróży Exodus

WOKÓŁ PORTUGALII I HISZPANII PÓŁNOCNEJ Z ANDORĄ, KRAJEM BASKÓW, SANTIAGO, FATIMĄ
I LOURDES
Lizbona odkrywców, wielki królewski Madryt, Toledo z obrazów El Greca, Objawienia Fatimskie,
najpiękniejsze klasztory świata - Belem, Alcobaca i Batalha, słynne wina z Porto, Tomar - najwspanialszy
klasztor Templariuszy, sanktuarium Św.Jakuba Starszego w Santiago de Compostela, rzymska latarnia
morska w La Coruna, Asturia - najstarsze chrześcijańskie królestwo, sanktuarium maryjne wykute w skale na
górskiej przełęczy, pałacyk A. Gaudiego w Comillas, luksusowe kąpielisko w San Sebastian w pięknej zatoce
, widzenia Bernadetty Soubirou w Lourdes, Andora - bezcłowe państwo w Pirenejach, przejazd przez
Pireneje na 2408 m n.p.m., najwyższy klif Portugalii nad Oceanem Atlantyckim.
BEZ PRZEJAZDÓW NOCNYCH !
13 OBIEKTÓW Z LISTY UNESCO !
Czas trwania: 12 dni
Terminy:
07.09.2022 - 18.09.2022

2925 PLN cena promocyjna, tylko
do końca stycznia 2022!

3175 PLN cena normalna

Program:
01.dzień: 05.00 wyjazd z Zielonej Góry - parking pod CRS (wjazd od ul. Sulechowskiej). Przejazd przez
Żagań - Iłową - Jędrzychowice (można wsiadać na trasie po umówieniu miejsca). Wyjazd z kraju:
Jędrzychowice. Przejazd przez Niemcy i Francję.
Około 22.00 zakwaterowanie w hotelu w rejonie Lyonu. Nocleg.
02.dzień: 07.00 śniadanie. 08.00 wyjazd.
Przejazd przez PIRENEJE FRANCUSKIE przełomami rzeki Tet.
Przejazd pod twierdzami króla Ludwika XIV: MT.LOUIS i VILLEFRANCHE (lista UNESCO).
Przystanek na przełęczy ENVALIRA (2408 m npm) - wybitny punkt widokowy.
Wjazd do Andory.
Około 17.00 - zakwaterowanie w hotelu w Andora la Vella.
Czas wolny w ANDORA LA VELLA (stolica Andory) - możliwość zakupów w sklepach bezcłowych.
Obiadokolacja za dopłatą. Nocleg.
03.dzień: 07.00 śniadanie. 08.00 wyjazd.
Przejazd przez PIRENEJE HISZPAŃSKIE przełomami rzeki Segre.
Przejazd przez POŁUDNIK 0.
Zwiedzanie MADRYTU (stolica i największe miasto Hiszpanii) - pałac królewski, katedra, Plac Hiszpański
z pomnikiem Cervantesa, Plac Mayor, Plac Puerta del Sol, opera, reprezentacyjny Bulwar Kastylijski, wieże
Puerta Europa, ratusz, fontanna Kybele, muzeum Prado (wszystkie obiekty z zewnątrz). Czas wolny.
Około 21.00 zakwaterowanie w hotelu w rejonie Madrytu. Obiadokolacja za dopłatą. Nocleg.
04.dzień: 07.00 śniadanie. 08.00 - wyjazd.
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Zwiedzanie TOLEDO (dawna stolicy Hiszpanii, siedziba głowy kościoła, lista UNESCO) katedra
prymasowska, ratusz, zamek, dzielnica żydowska, niesamowity punkt widokowy nad Tagiem, most św.
Marcina (z przewodnikiem lokalnym).
Wjazd do Portugalii.
Spacer po FATIMIE (sanktuarium maryjne i słynne miejsce pielgrzymkowe, "portugalska
Częstochowa") - bazylika, plac pielgrzymi, kaplica objawień, kościół św. Trójcy.
Około 20.00 zakwaterowanie w hotelu w Fatimie. Obiadokolacja za dopłatą.
Możliwość udziału w nocnej procesji świec. Nocleg.
05.dzień: 07.00 śniadanie. 08.00 - wyjazd.
Zwiedzanie LIZBONY (stolica i największe miasto Portugalii, lista UNESCO) - most 25 Kwietnia (kopia
mostu Golden Gate w San Francisco) nad ujściem Tagu, sanktuarium Chrystusa Króla (wybitny punkt
widokowy), stara dzielnica Alfama z katedrą i kościołem św. Antoniego, dzielnica handlowa Baixa z Placem
Handlowym, reprezentacyjnym deptakiem Rua Augusta i windą św. Justyny, dzielnica portowa Belem z
imponującym klasztorem hieronimitów (miejsce pochówku Vasco da Gamy), wieżą Belem oraz Pomnikiem
Odkrywców. Czas wolny.
Zwiedzanie PAŁACU QUELUZ (barokowa letnia rezydencja królów Portugalii).
Około 20.00 powrót do hotelu w Fatimie. Obiadokolacja za dopłatą.
Możliwość udziału w nocnej procesji świec. Nocleg.
06.dzień: 07.00 śniadanie. 08.00 - wyjazd.
Zwiedzanie TOMAR (lista UNESCO) - największy na świecie romański klasztor-zamek templariuszy z
"najpiękniejszym oknem świata".
Zwiedzanie BATALHA (lista UNESCO) - klasztor wotywny Matki Boskiej Zwycięskiej z grobowcami królów
Portugalii oraz Henryka Żeglarza i słynnymi gotyckimi "niedkończonymi kaplicami".
Zwiedzanie ALCOBACA (lista UNESCO) - monumentalny klasztor cystersów z grobowcami najbardziej
romantycznej pary średniowiecznej Portugalii: króla Pedro I oraz Ines de Castro
Przystanek w SITIO - urokliwe sanktuarium maryjne na najwyższym klifie Portugalii
Przystanek w NAZARE (znane kąpielisko nad Atlantykiem) - możliwość kąpieli w oceanie.
Około 20.00 powrót do hotelu w Fatimie. Obiadokolacja za dopłatą.
Możliwość udziału w nocnej procesji świec. Nocleg.
07.dzień: 07.00 śniadanie. 07.45 wyjazd.
Przystanek w VILLA NOVA DE GAIA zwiedzanie jednej z wytwórni słynnych win Porto, z degustacją i
możliwością zakupów.
Zwiedzanie PORTO (2. największe miasto Portugalii, lista UNESCO) romańska katedra, stare miasto,
dworzec Sao Bento, most Ludwika II na rzece Douro ("leżąca Wieża Eiffla"), giełda, pomnik i dom rodzinny
Henryka Żeglarza, kolorowa rybacka dzielnica Ribeira. Czas wolny.
Przystanek w BOM JESUS DO MONTE (lista UNESCO) malownicze sanktuarium na wzgórzu ze słynnymi
barokowymi schodami - symbolem Portugalii.
Wjazd do Hiszpanii.
Około 20.00 zakwaterowanie w hotelu w Santiago de Compostella. Obiadokolacja za dopłatą. Nocleg.
08.dzień: 07.00 śniadanie. 08.00 wyjazd.
Zwiedzanie SANTIAGO DE COMPOSTELA (stolica Galicji, sanktuarium św. Jakuba Apostoła
Starszego, lista UNESCO) - katedra z grobem św. Jakuba, barokowe stare miasto.
Możliwość udziału w uroczystej pielgrzymiej mszy świętej w Santiago de Compostela.
Przystanek w La CORUA (lista UNESCO) - starorzymska Wieża Herkulesa (najstarsza czynna latarnia
morska na świecie).
Około 20.00 zakwaterowanie w hotelu w rejonie Gijon. Obiadokolacja za dopłatą. Nocleg.
09.dzień: 07.00 śniadanie. 08.00 wyjazd.
Zwiedanie OVIEDO (stolica Asturii, lista UNESCO) - gotycka katedra z najstarszym skarbcem Hiszpanii,
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kościoły przedromańskie.
Przejazd przez CANGAS de ONIS (pierwsza stolica Asturii) - stary most.
Przystanek na przełęczy COVADONGA (malownicze sanktuarium maryjne w górach Picos de
Europa, w miejscu ważnej bitwy z Maurami z 718 r.) - grota Matki Boskiej z grobowcem pierwszego króla
Asturii, bazylika pielgrzymkowa.
Przejazd przez góry PICOS DE EUROPA przełomami rzeki Cares.
Spacer po COMILLAS - jedyny poza Katalonią pałacyk A. Gaudiego, zabudowa secesyjna.
Spacer po SANTILLANA del MAR (malownicze średniowieczne miasteczko).
Około 21.00 - zakwaterowanie w hotelu w rejonie Bilbao. Obiadokolacja za dopłatą. Nocleg.
10.dzień: 07.00 - śniadanie. 08.00 - wyjazd.
Zwiedzanie BILBAO (największe miasto Kraju Basków, lista UNESCO) - futurystyczne Muzeum
Guggenheima, unikalny most gondolowy nad rzeką Nervion.
Spacer po SAN SEBASTIAN (luksusowy kurort nadmorski) promenada i plaża nad malowniczą zatoką
Muszla.
Wjazd do Francji. Około 16.00 - zakwaterowanie w hotelu w Lourdes.
Zwiedzanie LOURDES (słynne sanktuarium maryjne) - bazylika Różańcowa, bazylika Niepokalanego
Poczęcia, podziemna bazylika Piusa X, plac pielgrzymi, grota Masabielle.
Czas wolny - możliwość pobrania cudownej wody. Obiadokolacja za dopłatą.
Możliwość udziału w nocnej procesji świec. Nocleg.
11.dzień: 07.00 - śniadanie. 10.00 - wyjazd.
Spacer po CARCASSONNE (najsłynniejsze i najlepiej zachowane średniowieczne miasto Europy,
lista UNESCO) - zamek hrabiowski, bazylika św. Nazariusza, imponujące mury obronne.
Około 22.00 zakwaterowanie w hotelu w rejonie Lyonu. Nocleg.
12.dzień: 07.00 śniadanie. 08.00 wyjazd.
Przejazd przez Frncję i Niemcy. Wjazd do kraju: Jędrzychowice. Przejazd przez Iłową i Żagań.
Około 01.00 rozwiązanie imprezy w Zielonej Górze parking pod CRS.
W cenie:
autokar: wysokopokładowy, klimatyzacja, WC, video, napoje zimne i gorące (płatne) - ok. 7550 km
noclegi: 11 x hotel***/**** - pokoje 2,3-osobowe z łazienką/WC/TV
wyżywienie: 11 śniadań (kontynentalne lub bufet)
pilot BP EXODUS na całej trasie
ubezpieczenie NW, KL, bagaż
podatek VAT

Dodatkowe opłaty:
9 obiadokolacji (napoje dodatkowo płatne) - 400 PLN (na życzenie, płatne przed wyjazdem)
koszty realizacji programu (obowiązkowi przewodnicy lokalni, wstępy do obiektów turystycznych,
opłaty miejskie i klimatyczne, zestawy słuchawkowe) - 130 EUR (obowiązkowo, płatne w autokarze,
kwota nie podlega rozliczeniu)
dopłata do pokoju 1-osobowego - 1000 PLN (na życzenie, tylko na zapytanie)
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy - 20 PLN (obowiązkowo, płatne w biurze przed
wyjazdem)
Uwaga: Przy długich przejazdach autokar zatrzymuje się na 15-minutowe postoje każdorazowo po około
4-godzinnej jeździe. Nie bierzemy odpowiedzialności za punkty programu niezrealizowane z przyczyn od nas
niezależnych.
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