
 

 

              

Lisabon + Sintra  

+ Cabo de Roca + Cascais 

3.4. – 6.4.2020 

Letecky z Prahy s českým průvodcem 

Stručný program: 

• Procházka Lisabonem. Živé náměstí Rossio, Praca da Figueira, historický výtah 
Elevador de Santa Justa a na náměstí Praca do Commercio 

• Čtvrť Belém. Uvidíme strážní věž Torre de Belém, Památník objevitelům, klášter 
Mosteiro dos Jerónimos (UNESCO), kde spočívá mořeplavec Vasco de Gama. 

• Čtvrť Alfama s úzkými křivolakými uličkami a úchvatnými výhledy 

• Hrad Castelo de S. Jorge – sídlo portugalských králů  
• Možnost fakultativního výletu do pohádkového městečka Sintra. Město je díky 

maurskému hradu, množství paláců, zahrad, parků, postavených a vybudovaných v různých 
slohových obdobích, nazývána pohádkovým městem a je zapsané na seznamu UNESCO 

• Uvidíte palác Palácio Nacional da Pena (znáte z každé fotografie Sintry) a Palácio 
Nacional de Sintra 

• Nejzápadnější mys kontinentální Evropy u Atlantského Oceánu – Cabo da Roca, procházka 
po útesech 

původní cena 17.990 Kč      

cena po slevě 15.990 Kč 

Cena zahrnuje: Letenku Praha - Lisabon - Praha, 1x kabinové zavazadlo/os. dle podmínek dané letecké 
společnosti, 3x ubytování v hotelu 2 – 3* se snídaní, transfer letiště – hotel - letiště, průvodce po celou 
dobu zájezdu, povinné pojištění CK a povinný poplatek do Garančního fondu. 

Cena nezahrnuje: Příplatek za jednolůžkový pokoj na vyžádání, komplexní cestovní pojištění 144 
Kč/pobyt a 100 Kč/dítě do 14,99 let/pobyt, fakultativní výlet Sintra a Cabo da Roca 1500 Kč, pobytová 
taxa 2 - 3 euro/os./noc (platí se při příjezdu), individuální vstupné do památek, jízdné hromadnou 
dopravou. 

Předběžné ceny vstupného a jízdného: Zahrady Paláce Pena 8 euro, Palác Quinta da Regaleira 8 euro, 
Belémská věž 6 euro, výtah Santa Justa 1,50 euro, celodenní jízdné po Lisabonu 6,40 euro. 

Změna programu v důsledku nečekaných nebo nepředvídatelných okolností ve městě a během výletů 
vyhrazena. Časy letů určuje letecká společnost a mohou se měnit. 
 

 

Reklamní leták – Kompletní informace na www.grandtravel.cz 
Grand Travel, s.r.o. tel.: 517371868,517330490  
www.grandtravel.cz, info@grandtravel.cz 
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