
   

     

CHORZOWSKIE CENTRUM INFORMACJI I TURYSTYKI 
41-500 Chorzów, ul. Floriańska 42/1, biuro czynne: poniedziałek – piątek   9.00 – 17.00 

tel/fax 32 771-99-74;  GG: 3796970; NIP 627 101 90 32; email: info.cciit@op.pl 

Licencja Organizatora Turystyki Marszałka woj. śląskiego nr 686  www.chorzow.travel.pl 
 

OFERTA AGENCYJNA:  

Portugalia  
 

Wczasy pobytowo – objazdowe 12 dni 
IMPREZA LOTNICZO - AUTOKAROWA 

 

TERMINY:        14 – 25.07.2019r. 
   28.07 – 08.08.2019r. 
 

Portugalia – wysunięty najdalej na zachód kraj Europy –  
w starożytności uznawany za koniec świata. Ciągle nie 
odkryty, turystyczny raj pełen średniowiecznych miast, 
urokliwych pałaców, wspaniałych świątyń i 
niepowtarzalnych atlantyckich plaż. Miejsce, w którym 
spotkamy się z wielowiekową kulturą, gościnnością 
miejscowej ludności i klimatem idealnym do letniego 
wypoczynku. 
 

San Pedro de Moel – niewielka, spokojna 
miejscowość położona bezpośrednio nad oceanem 
Atlantyckim. Malownicze klifowe wybrzeże sąsiaduje tu 
z szerokimi plażami. W miejscowości znajdziemy 
wszystko czego w czasie letniego wypoczynku 
poszukują turyści: zagospodarowane plaże, bary czy 
restauracje. Znajdziemy też ciszę, spokój i 
nieprawdopodobne krajobrazy. W zasięgu kilkunastominutowego spaceru 
znajdziemy też plaże znacznie mniej uczęszczane, idealne dla ludzi 
szukających spokoju. San Pedro charakteryzuje idealna lokalizacja względem 

najważniejszych atrakcji turystycznych kraju (140 km do 
Lizbony, 50 km do Fatimy, 200 km do Porto). 
 
Hotel „Mar e Sol”**** – pięknie położony nad Atlantykiem na 
wysokości malowniczych klifów. Ok. 300 m od plaży w centrum  
San Pedro de Moel. Ok. 15 min spaceru od rozległych plaż 
ciągnących się od rogatek miejscowości. Hotel remontowany 
w 2008 r. Wygodne 2-osobowe pokoje z łazienkami, TV i 
bezprzewodowym Internetem. 

VERTE ! 

http://www.chorzow.travel.pl/


 
 
Wszystkie pokoje wyposażone w klimatyzację (w cenie 
pobytu!). Hotel posiada restaurację z pięknym 
widokiem na ocean serwującą wyśmienite posiłki 
kuchni lokalnej jak i europejskiej. W hotelu znajdziemy 
też bar, małe SPA (dodatkowo płatne) oraz słoneczny 
taras. www.hotelmaresol.com  
 

PROGRAM: 
 
Dzień 1 

• Wylot z Katowic - Pyrzowic ok. godziny 17.45, zbiórka uczestników na lotnisku ok. 
godz. 15.30 (szczegóły na dwa tygodnie przed odlotem)  

• Przelot do Lizbony, 

• Przejazd autokarem do San Pedro de Moel 

• Zakwaterowanie w hotelu w godzinach wieczornych, obiadokolacja, nocleg 
 

Dzień 2 – 10  
Pobyt w San Pedro de Moel, wypoczynek aktywny 
i mniej aktywny ☺, codziennie śniadanie 
i obiadokolacja w hotelu.  
 
W programie wycieczki:  

 
1. Cabo da Roca – najdalej na  zachód wysunięty punkt Europy + Obidos – 

malownicze, średniowieczne miasteczko z zamkiem i doskonale 
zachowanymi murami obronnymi, miejsce produkcji Ginjinhy – słynnego 
wiśniowego likieru + Nazare – letni kurort, sanktuarium Matki Bożej 
Karmiącej. 
 

2. Coimbra – zwana „Portugalskim Krakowem” dawna stolica kraju. Siedziba 
najstarszego uniwersytetu i przepięknej romańskiej katedry. 
 

3. Fatima – jedno z najważniejszych sanktuariów maryjnych na świecie. 
Miejsce objawień z 1917 r. + Batalia i Alcobaça – potężne gotyckie klasztory 
wpisane na listę UNESCO. 

 

Dzień 11  

• Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, 

• Przejazd do Lizbony – jednej z najpiękniejszych 
stolic Europy, zwiedzanie m.in. zamek Św. Jerzego, 
katedra NMP, klasztor Hieronimitów, wieża Belem, 
pomnik Odkrywców. 

• Przejazd na lotnisko w Lizbonie, wylot do Katowic ok. godz. 21:00 
 

Dzień 12  

• Przylot do Katowic w godzinach nocnych (ok. godz. 2:00). 
 

http://www.hotelmaresol.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Alcoba%C3%A7a,_Portugal


 
 
WYCIECZKI FAKULTATYWNE (dodatkowo płatne): 

 
1. Porto – położone nad Atlantykiem drugie co do 

wielkości miasto Portugalii. Znane z produkcji 
słynnego czerwonego wina o tej samej nazwie, jedno 
z bogatszych w zabytki miast na półwyspie Iberyjskim. 
W programie m.in. wizytówka miasta – budowany 
przez Eiffla most Ludwika I, barokowy kościół i wieża 
Clérigos, katedra.  
Cena: 100 zł lub 25 euro.  

 
2. Peniche – półwysep z niesamowitym skalistym 

wybrzeżem, rejs na archipelag wysp Berlenga – 
rezerwat atlantyckiej przyrody.  
Cena: 70 zł lub 15 euro + ok. 20 euro na rejs.  

 
Ceny wycieczek fakultatywnych zawierają transport oraz 
opiekę pilota.  
Nie zawierają opłat za ewentualne bilety wstępu oraz przewodników lokalnych  

  ok. 80 euro 

ŚWIADCZENIA: 
 

• Przelot na trasie Katowice – Pyrzowice / Lizbona oraz Lizbona / Katowice 

- Pyrzowice, 

• 1 sztuka małego bagażu podręcznego o maksymalnych wymiarach 

40 x 30 x 20 cm  i wadze max 10 kg, 

• 1 sztuka bagażu rejestrowanego o wymiarach max 149 x 119 x 171 cm i wadze 

max 10 kg 

• Transfery z lotniska i na lotnisko w Lizbonie, 

• 4 wycieczki autokarowe na miejscu: Lizbona, Cabo do Roca + Obidos + 

Nazare, Coimbra, Fatima + Batalia + Alcobaca, 

• Obsługa pilota / przewodnika,   

• 10 noclegów w hotelu****„Mar e Sol” w San Pedro de Moel,   

• 10 śniadań w formie bufetowej, 

• 10 obiadokolacji w formie posiłków serwowanych (woda i lampka wina do każdej 

kolacji  w cenie!)  

• Lokalna opłata klimatyczna, 

• Ubezpieczenie KL i NNW. 

• Fundusz gwarancyjny TFU 

 

KOSZT WYJAZDU:   3 490 zł/os. 
 



 
 
 

DODATKOWE INFORMACJE:  
 
 

1. Cena nie zawiera: 

• Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, obsługi 

przewodników lokalnych, ewentualnego wynajmu systemów 

słuchawkowych, koszt ok. 80 euro oraz wycieczek 

fakultatywnych, 

• Dopłaty do pokoju 1- osobowego - 1200 zł, 

• Kosztów dodatkowych sztuk bagażu poza wymienionymi powyżej (opłata wg 

taryfy Wizz Air) 

• Kosztów dodatkowego ubezpieczenia od rezygnacji z imprezy turystycznej  

(ok. 80 zł – 80% wartości imprezy turystycznej lub ok. 90 zł – 100% wartości imprezy 

turystycznej). 

 

2. Inne informacje: 
• Każdy uczestnik musi posiadać ważny dowód osobisty lub paszport. 

 

 

ZAPISY i PŁATNOŚCI:  
 
Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 1000 zł od uczestnika od ceny podstawowej przy zgłoszeniu i 

zawarciu pisemnej umowy (dane do umowy: imię i nazwisko, data urodzenia , adres 
zamieszkania, PESEL, numer dokumentu tożsamości data jego wydania i  ważności, 

numer telefonu). Pozostała kwota najpóźniej 21 dni przed wyjazdem. Rezerwacja 
telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych.  

 

Zapisy i informacji udziela biuro  
32 771 99 74 lub tel. kom. 502 46 38 28 

 
 

*możliwość wpłaty na konto, po potwierdzeniu telefonicznym miejsca na wycieczce i 
podpisaniu umowy w biurze. 

 

konto Santander Bank 12 1910 1048 2518 2100 8123 0001 z dopiskiem „Portugalia”.  
 

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezie dostępne w biurze CCIiT. 


