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DZIEŃ 1 – 2 : FARO I NA ZACHÓD

PROGRAM WYJAZDU

➢ Wylot z Polski w godzinach wieczornych Warszawa-Modlin

➢ Przylot do Faro

➢ Spotkanie z przewodnikiem na lotnisku i przejazd do hotelu

➢ Po śniadaniu ruszymy na zwiedzanie zachodniej części wybrzeża.

Zobaczymy między innymi:

• Silves – zamek i degustacja lokalnego porto

• Lagos – miasto założone przez Celtów. Tu czeka na nas rejs

łódkami wzdłuż klifów, grot, jaskiń zatoczek.

• Cabo Sao Vincente – najdalej wysunięty skrawek Europy

➢ Powrót do hotelu lub zakupy we własnym zakresie albo plażowanie ☺

➢ Wieczorkiem spacer na kolację do pobliskiej miejscowości.

❖ Świadczenia w danym dniu: przelot, transport do hotelu, opieka

polskojęzycznego przewodnika na miejscu, transport na wycieczkę





DZIEŃ 3 : NA WSCHÓD

PROGRAM WYJAZDU

➢ Po śniadaniu ruszymy w druga stronę czyli na wschodnie wybrzeże

Portugalii. Zobaczymy między innymi :

• Faro- spacer po starej części miasta z możliwością wejścia do

Katedry Igreja de Santa Maria SE

• Olhao wioska rybacka, w której znajduje się szeroki wybór owoców

morza oraz warzyw i owoców

• Tavira – miasteczko, które zachowało swój auentyczny charakter.

Zobaczymy ruiny zamku Maurów z pięknym panoramicznym

widokiem na miasto i rzekę Gilao

• Casela Velha - miejsce położone na szczycie wzgórza skąd rozciąga

się widok na Hiszpanię

• W trakcie zwiedzania będzie czas na obiad w lokalnej restauracji

➢ Powrót do hotelu lub zakupy we własnym zakresie albo plażowanie ☺

➢ Wieczorkiem spacer na kolację do pobliskiej miejscowości.

❖ Świadczenia w danym dniu: śniadanie, opieka polskojęzycznego

przewodnika na miejscu, transport na wycieczkę





DZIEŃ 4 : Relaks i czas do domu

PROGRAM WYJAZDU

➢ Po śniadaniu czas na wykwaterowanie do 12:00

Istnieje możliwość wykupienia przedłużonego pobytu w hotelu i można

wypoczywać aż do momentu transferu. Osoby zainteresowane wykupieniem

„late check out” proszone są o zgłoszenie sprawy do pilota najpóźniej dzień

przed wylotem.

➢ Przelot do Warszawy –Modlin w godzinach popołudniowych

❖ Świadczenia w danym dniu: śniadanie, opieka polskojęzycznego

przewodnika na miejscu, transport na lotnisko

Program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec 

zmianie ze względu na warunki pogodowe.



CENA: 420 EUR/OS + przelot od 1000 PLN/OS GRUPA: od 10 osób

ŚWIADCZENIA

Cena zawiera:

• 3 noclegi w pokojach 2 osobowych w hotelu 3 * w regionie Algrave

• 3 śniadania

• Transport lotnisko-hotel-lotnisko

• Transfer na 2 wycieczki na wyłączność oraz degustacja porto w Silves

• Opieka polskojęzycznego pilota na miejscu

• Materiały informacyjne wysyłane droga mailową przed wyjazdem

• Ubezpieczenie Signal Iduna KL 30 000 EUR, NNW 20 000 PLN, OC 50 000 EUR,

obejmujące choroby przewlekłe oraz COVID 19

• Obowiązkowe opłaty na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego oraz

Turystycznego Funduszu Pomocowego

Cena  nie zawiera:
• Przelotu tanimi liniami lotniczymi

• Dopłaty do pokoju 1 osobowego

• Obiadów oraz kolacji ok 15-20 EUR/posiłek

• Napoi do posiłków

• Atrakcji/biletów wstępu dodatkowo płatnych:

• Rejs łódkami ok 20 EUR

• Wstęp do katedry SE 3,5 EUR

• Zamek w Silves ok 3 EUR

• Zwyczajowych napiwków
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