Легенди долини річки Дору – Португалія і північ Іспанії
02.05.2020, 05.09.2020, 03.10.2020
8 днів – 1025 євро
Ваше місто/Київ – Лісабон – Сінтра – Томар – Лузо – Візеу – Ламегу – Регуа – Віла-Реал – Амаранте – Порту –
Сантьяго-де-Компостела – Обідуш – Лісабон – Ваше місто/Київ
У вартість входить
Проживання в готелях 4*; на базі сніданків Трансфери за
програмою; на комфортабельних автобусах Екскурсії за
програмою; харчування з напоями і дегустацією вин (за
програмою) Супровід професійного гіда; навушники на весь
період.

У вартість не входить
Авіапереліт; Відвідування замків; близько 60 євро з 1
людини; Додаткове харчування; протягом туру гід буде
пропонувати місцеві типові ресторани з регіональною
кухнею для обідів або вечерь Доплата за одномісне
розміщення; 366 євро.

День 1, п'ятниця Ваше місто/Київ – Лісабон 
Приліт у Лісабон, трансфер і розміщення в готелі.
Вільний день у Лісабоні для прогулянок і покупок.
День 2, субота Лісабон 
Сніданок. У другій половині дня екскурсія по Лісабону
– тривалість 4 години.
День 3, неділя Лісабон – Сінтра – Томар – Лузо 
Сніданок. Екскурсійний день, присвячений історії
Ордена Темплієрів. Поїздка вздовж океану, повз найстаріші аристократичні курорти країни, Кашкайш і
Ешторіл, до казкового міста Сінтри. Екскурсія в древню резиденцію Темплієрів. Вечеря з молочним
поросям і винами району Bairrada.
День 4, понеділок Лузо – Візеу – Ламегу – Регуа 
Сніданок. Поїздка від Атлантики вглиб країни до найвищого
гірського хребта Португалії – Серра да Ештрела. Візеу – це також центр виноробного регіону Даy (Dao),
вироблені тут вина є предметом гордості Португалії. Потім переїзд у Ламегу, місто в провінції Дору з давньою і
багатою історією. Переїзд у Регуа – столицю портвейну.
День 5, вівторок Віла-Реал 
Сніданок. Віла-Реал – назва перекладається як «королівське місто». У садибі
Quintad o Bomfim дегустація сухих вин долини Дору. У другій половині дня круїз по річці вздовж виноградників.
День 6, середа Віла-Реал – Амаранте – Порту 
Сніданок. Амаранте – місто закоханих із компактним
історичним центром. Кінта Авеледа (Садиба Авеледа) – після прогулянки по парку Ви продегустуєте зелене
вино і скуштуєте найніжніші сири. Переїзд у Порту. Оглядова екскурсія по місту.
День 7, четвер Порту – Сантьяго-де-Компостела 
Сніданок. Виїзд до Іспанії в Сантьяго-де-Компостела.
Обід у типовому ресторані – «меню пілігримів». Екскурсія по місту.
День 8, п'ятниця Порту – Обідуш – Лісабон – Ваше місто/Київ 
Сніданок. Виїзд у сторону Лісабона за
маршрутом "Чудеса Португалії". Дегустація вишневої настойки Жінжа на її батьківщині в Обідуші.
Трансфер в аеропорт Лісабона, виліт.

Додаткова інформація:
Тур класу Premium, групи від 6 до 15 осіб в супроводі кваліфікованого гіда.
Протягом туру гід буде пропонувати місцеві типові ресторани з регіональною кухнею для обідів або вечерь (у
ціну туру входить тільки те, що зазначено в описі). Вищевказане харчування з напоями та дегустації вин
включені в ціну, так само як і супровід професійного гіда, навушники і транспорт класу люкс з кондиціонером.
Ціна на 1 особу в двомісному номері – 1025 євро.
Ціна в одномісному номері – 1350 євро.
3-й у номері – 996 євро.

