ZO Skanska DS připravuje zájezd

PORTUGALSKO – LISABON
TERMÍN: 10. - 14.5.2020 (neděle až čtvrtek)
CENA: 13 490 Kč (14 os a více)
Příspěvek pro zaměstnance Skanska : 1 000 Kč
Příspěvek pro členy ZO Skanska DS :

2 500 Kč

CENA ZAHRNUJE: letenku Praha-Lisabon přímý let a zpět včetně tax; příruční zavazadlo; 4 x ubytování se
snídaní v hotelu v centru Lisabonu; služby průvodce po celou dobu zájezdu (v plánu Jana Zaviačičová);
pojištění CK Jana Hudková proti úpadku
CENA NEZAHRNUJE: cest. pojištění do zahraničí; další stravu a nápoje; MHD, výlet a transfery cca 45 Eur
PROGRAM:
10.5. Odlet z Prahy 19:15hod, přílet Lisabon 21:45 hod, transfer metrem do centra Lisabonu, ubytování, nocleh, tento den počítejte s
vlastní stravou
11.5. Po snídani se vydáme měst. dopravou do centra Lisabonu. Tajemná čtvrť Alfama s hradem sv. Jiří, který je nejstarší památkou ve
městě a čekají nás úžasné výhledy, katedrála Sé, kostel svatého Antonína, stará čtvrť Baixa se svými stylovými náměstími –
monumentální Praça do Comércio u řeky Tajo, Rossio, Restauradores a Marques de Pombal. Projedeme se i tramvají č.28, ale využít
můžeme také tradiční výtahy např. Santa Justa nebo kolejové lanovky. Odpoledne bude čas i na skleničku portského vína, nebo kávu a
tradiční krémové zákusky pastéis de Belém. Možnost večeře. Návrat do hotelu, nocleh.
12.5. Po snídani se vydáme měst. dopravu do čtvrti Belém. Toto místo bývalo přístavem, odkud odplouvali na zámořské objevy mnozí
portugalští mořeplavci. Po triumfálním návratu Vasco da Gama buduje Manuel I. klášter Mosteiro dos Jeronimos zasvěcený panně
Marii z Betléma a Belémskou věž založenou původně jako pětiposchoďový maják. Obě památky jsou na seznamu UNESCO. Dále si
prohlédneme Památník zámořských objevů jako upomínku na dobu velkých objevů. Navštívit můžeme Národní archeologické
muzeum, Námořní muzeum nebo Muzeum kočárů s jednou z největších sbírek královských kočárů 17 – 19 století na světě. Návrat do
centra Lisabonu, možnost večeře, nocleh.
13.5. Po snídani celodenní výlet do Sintry a okolí. Tato krajina byla pro dánského pohádkáře H.Ch.Andesena nejkrásnějším místem
v Portugalsku. 500 let byla letním sídlem portugalských králů. Navštívíme Palacio Nacional de Sintra, který je se svými dvěma bílými
kónickými komíny hlavní dominantou města. Poté si prohlédneme pohádkový portugalský Neuschwanstein - Palacio da Pena, který by
mohl soupeřit i s Dieneylandem. Součástí prohlídky je exotický park s jezírky, sekvojemi, kapradinami a rododendrony. Pokračování na
nejzápadnější výběžek Euroasie - mys Cabo da Roca. Přes pláž Guincho pojedeme podél Atlantiku k letoviskům Cascais a Estoril, které
byly ještě v 19. stol. dvě nevýznamnými rybářskými vesničkami. Pak ale začala královská rodina využívat od roku 1871 citadelu v
Cascais jako své letní sídlo, Estoril začali objevovat zámožní Britové i různí evropští monarchové v exilu a z obou vesnic se během pár
desetiletí stala mondénní lázeňská letoviska. Projdeme se promenádou mezi letovisky a vrátíme se do Lisabonu, nocleh.
14.5. Po snídani si uložíme zavazadla v prostorách hotelu. Za tajemstvím moře se vydáme do Parku národů, původního místo konání
světové výstavy EXPO 98. Hlavní atrakcí je Oceanárium, které je největším svého druhu v Evropě. Bylo inaugurováno společně se
Světovou výstavou v roce 1998. V Oceanáriu našlo svůj domov přes 10 000 živočichů a rostlin zastupujících 350 různých mořských
druhů. Tento poslední den v Lisabonu ovšem můžete využít také k individuálním procházkám po městě nebo návštěvě muzeí. V cca
14:00 hod transfer metrem na letiště, odlet 17:40 hod. Přílet do Prahy 21:55 hod.

Zájemci hlaste se Lence Rozsívalová do 26.11.2019 - telefon : 585 106 283 , mobil : 603 718 443

