
        7ήμερη ΕΚΔΡΟΜΗ  
        με πτήσεις από ΚΕΡΚΥΡΑ !!!   

 

            ΠΑΝΟΡΑΜΑ 

    ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ 
 
 

ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ - ΠΟΡΤΟ - ΜΠΡΑΓΚΑ - ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ 

ΚΟΪΜΠΡΑ - ΝΑΖΑΡΕ - ΚΑΣΚΑΙΣ - ΑΒΕΙΡΟ - ΣΙΝΤΡΑ 

ΟΜΠΙΤΟΥΣ - ΕΣΤΟΡΙΛ - ΜΠΟΥΣΑΚΟΥ - ΜΠΑΤΑΛΙΑ 

 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ : ΤΕΤ  24 ΑΥΓ               ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ : ΤΡΙ  30 ΑΥΓ  2022 

  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 

     κ. ΙΩΣΗΦ ΒΕΡΝΑΡΔΗ               ΤΗΛ/ΝΑ : 2 6 6 1 0 – 44466, 46110  // 6932476667 // 6944223284 

 

*********************************** 
 

1η μέρα: ΚΕΡΚΥΡΑ - ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΠΟΡΤΟ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας και πτήσεις μας, με ενδιάμεσο σταθμό,  για την 
εντυπωσιακή συμπρωτεύουσα της ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ, το ονομαστό Πόρτο: η πόλη που αντιπροσωπεύει την 
παράδοση, τις ανθρώπινες αξίες, τη σκληρή δουλειά και τη δύναμη της ψυχής του Πορτογαλικού έθνους.  
Η πόλη έδωσε επίσης το όνομα της στο ομώνυμο ξακουστό κρασί “Πόρτο” που παράγεται από την 

καλλιέργεια ποικιλιών αμπελιού ύστερα από καθοδήγηση μιας βρετανικής κοινότητας που αναπτύχθηκε 
στο λιμάνι της πόλης. Μεταφορά στο ξενοδοχείο για πρωινό. Μετά το πρωινό θα ξεναγηθούμε στην 
εντυπωσιακή πόλη που είναι κτισμένη στις όχθες του ποταμού Douro και απλώνεται αρμονικά στους 
λόφους διατηρώντας ακόμη και σήμερα την μεσαιωνική της άποψη. Στην περιοχή Ριμπέϊρα, κατά μήκος 
του ποταμού, εκτείνονται οι παλιές συνοικίες με τα πολλά παραδοσιακά καταστήματα και την ανοιχτή 
αγορά που βρίσκεται στην αποβάθρα, από όπου παλαιότερα φόρτωναν στις χαρακτηριστικές βάρκες το 
ομώνυμο κρασί.  Στην άνω πόλη θα περιηγηθούμε στην περιοχή του Καθεδρικού Ναού και το παλιό κτίριο 
των σιδηροδρόμων. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το χρυσοποίκιλτο ναό του Άγιου Φραγκίσκου και το 
Παλάτι Μπόλσα, όπου στεγάζεται το Εμπορικό Επιμελητήριο και παλαιότερα το χρηματιστήριο. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση και ολιγόωρη μεσημεριανή ξεκούραση. Το απόγευμα θα 
επισκεφθούμε κάποιο παλιό οινοποιείο της πόλης, όπου για πολλά χρόνια ωριμάζει το περίφημο κρασί 
“ΠΟΡΤΟ” και θα έχουμε τη χαρά να γευθούμε σε ειδικά κατασκευασμένο ποτήρι “calice” την υπέροχη 
γεύση του και το πλούσιο άρωμα του. Στη συνέχεια βόλτα στα στενά της παλιάς πόλης για να 
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απολαύσουμε την Ριμπέιρα φωτισμένη.                                                               Δείπνο – διανυκτέρευση.  
 

 

2η μέρα: ΠΟΡΤΟ - ΜΠΡΑΓΚΑ - ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ 
Μετά το πρωινό, άνετη η αναχώρηση για μια ολοήμερη εκδρομή στην επαρχία του Μίνιου. Πρώτος 
σταθμός της διαδρομής μας θα είναι η Μπράγκα όπου θα θαυμάσουμε τον καθεδρικό ναό και το ιερό του 
Ιησού που παρουσιάζει σημαντικά δείγματα στυλ Μπαρόκ. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Γκιμαράες 

το λίκνο του Πορτογαλικού έθνους που ήταν η πρώτη πρωτεύουσα της Πορτογαλίας. Είναι η γενέτειρα 
πόλη της Πορτογαλικής εθνικότητας καθώς και η πόλη στην οποία γεννήθηκε ο πρώτος βασιλιάς της 
Πορτογαλίας ο  «Αλφόνσο Α». Θα δούμε το κάστρο της περιοχής και το ιστορικό κέντρο, τα οποία 
αποτελούν μνημεία ιστορικής κληρονομιάς της Ουνέσκο. Επιστροφή στο Πόρτο. Και μην αφήσετε το 
βράδυ να πάει χαμένο. Τη νύχτα, όταν ανάβουν τα φώτα,  η πόλις είναι διαφορετική. Απολαύστε την με τον 
δικό σας τρόπο !!!                                                                                     Γεύμα ή δείπνο - Διανυκτέρευση. 
 
 

3η μέρα: ΠΟΡΤΟ - ΜΠΟΥΣΑΚΟ - ΑΒΕΙΡΟ - ΚΟΪΜΠΡΑ 
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την Κοίμπρα την πρώτη Πανεπιστημιούπολη της Πορτογαλίας και μια 
από τις πιο παλιές του κόσμου. Πρώτη μας στάση στο δάσος Μπουσάκο το εθνικό δάσος των 
Πορτογάλων κι ένα από τα πλουσιότερα της Ευρώπης σε φυτά. Στη διαδρομή μας θα κάνουμε μια στάση 
στη πόλη των καναλιών, τη “Βενετία της Πορτογαλίας” το Αβέιρο, όπου θα θαυμάσουμε τις βάρκες 
που μοιάζουν με παραδοσιακές γόνδολες της Βενετίας. Στη συνέχεια αναχώρηση για την Κοίμπρα. Άφιξη 
στην Κοίμπρα όπου θα περιηγηθούμε στο χώρο του Πανεπιστημίου και στους δρόμους της πόλης των 
ποιητών με το πολυτραγουδισμένο της ποτάμι Μοντέγκο επίσης θα βρεθούμε και στον προαύλιο χώρο 
της εκκλησίας της Σάντα Κλάρα Λα Νόβα όπου θα έχουμε πανοραμική θέα από όλη την πόλη της 
Κοίμπρα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.                                                        Δείπνο -  Διανυκτέρευση. 
 
 

4η μέρα: ΚΟΙΜΠΡΑ - ΜΠΑΤΑΛΙΑ - ΝΑΖΑΡΕ - ΟΜΠΙΤΟΥΣ - ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ 
Αναχώρηση το πρωί με προορισμό την Λισσαβώνα. Πρώτος μας σταθμός ο ναός της Μπατάλια, μνημείο 
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς υπό την προστασία της UNESCO. Στη συνέχεια θα πάμε στο 
τουριστικό ψαροχώρι του ατλαντικού τη Ναζαρέ. Μια εμπειρία που θα σας μείνει αξέχαστη λόγω της 
εγκαρδιότητας και της ζωντάνιας που θα εισπράξετε από τους κατοίκους της καθώς και από την μοναδική 
αίσθηση που σας δημιουργεί ένα μικρό χωριό που εμποτίζεται με την παράδοση και όπου θα έχουμε την 
ευκαιρία να δοκιμάσουμε την τοπική κουζίνα. Τέλος θα επισκεφθούμε επίσης το πανέμορφο μεσαιωνικό 
χωριό των καλλιτεχνών Όμπιτους. Θα περπατήσουμε στα στενά σοκάκια ανάμεσα σε λευκά σπιτάκια 
στολισμένα με πολύχρωμα λουλούδια και θα απολαύσουμε μια πανοραμική θέα από τα τείχη ύψους 13 
μέτρων που περιστοιχίζουν περιμετρικά το χωριό.   Άφιξη αργά το απόγευμα στην Λισσαβώνα και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.                                                                                  Δείπνο - Διανυκτέρευση. 
 
 

5η μέρα: ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ 
Η σημερινή μας ξενάγηση είναι αφιερωμένη στην γραφική και φιλόξενη πόλη, που παρόλο τις συνεχόμενες 
επιδρομές των βαρβαρικών λαών για πολλούς αιώνες, διατηρεί έως και σήμερα το λατινικό ένδοξο 
χαρακτήρα της. Ένα από τα πιο φημισμένα αξιοθέατα της πόλης και ίσως το πιο όμορφο και περίτεχνο 
παγκοσμίως είναι το Μουσείο με τις Βασιλικές Άμαξες, όπου θα θαυμάσουμε μια μοναδική σε 
πολυτέλεια και πλούτο συλλογή που χρονολογείται ανάμεσα στον 17ο και 19ο αιώνα. Θα επισκεφθούμε το 
μοναστήρι των Ιερωνυμιτών, το πιο εντυπωσιακό σύμβολο της πορτογαλικής δύναμης και πλούτου, που 
χτίστηκε το 1502 κατόπιν εντολής του βασιλιά Manuel I για να τιμήσει τη μνήμη του Vasco da Gama για 
την επιτυχή επιστροφή του από την Ινδία. Τέλος θα επισκεφθούμε το μνημείο των Ανακαλύψεων καθώς 
και τον χαρακτηριστικό Πύργο του Μπελέμ, απ’ όπου ξεκίνησαν οι Πορτογάλοι θαλασσοπόροι για τα 

πέρατα της γης. Αυτός ο περίφημος πύργος που φαντάζει περισσότερο σαν ένα μικροσκοπικό κάστρο, 
χτίστηκε το 1515 κοντά στις όχθεις του ποταμού TEJO για να προστατεύσει τις εκβολές του ποταμού και 
έχει χαρακτηριστεί από την UNESCO ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. To βράδυ, σκεφτήκαμε για 
σας, τους εκλεκτούς μας φίλους και «Κερκυραίους» ότι καλύτερο: απόψε το δείπνο να το απολαύσετε 
μαζί με παραδοσιακά πορτογαλικά τραγούδια fado, που έγιναν γνωστά σε όλο τον κόσμο από την 
φημισμένη τραγουδίστρια Amalia Rodriguez. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.                         Διανυκτέρευση. 
 
 

6η μέρα: ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ – ΣΙΝΤΡΑ – ΚΑΣΚΑΙΣ – ΕΣΤΟΡΙΛ – ΚΑΜΠΟ ΝΤΑ ΡΟΚΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε για μία  ιδιαίτερα απολαυστική εκδρομή στα περίχωρα της 
Λισσαβώνας, στη Σίντρα θερινή κατοικία των βασιλέων, το Κασκάις που είναι ένα πολύ όμορφο 
ψαροχώρι, το Εστορίλ το τουριστικό θέρετρο της Πορτογαλίας και το Cabo da Roca, το δυτικότερο σημείο 



της Ευρωπαϊκής ηπείρου και της Πορτογαλίας στον Ατλαντικό ωκεανό. Επιστροφή στη Λισσαβώνα, 
και όσο πλησιάζει η ώρα της επιστροφής και νοιώθουμε να λιγοστεύει ο χρόνος της παραμονής, σ’ αυτή 
την ξεχωριστή χώρα,  τόσο θέλουμε να γνωρίσουμε περισσότερα. Τελευταίο βράδυ απόψε. Προσπαθήστε 
με τη βοήθεια του συνοδού μας να είναι το καλύτερο !!!                          Γεύμα ή δείπνο - Διανυκτέρευση. 
 
 

7η μέρα: ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ - ΠΑΡΚΟ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ – ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΚΕΡΚΥΡΑ 
Σήμερα είναι η τελευταία μέρα μας στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας. Για το τελευταίο πρωινό θα 
κάνουμε μια εκδρομή στο Πάρκο των Εθνών που κατασκευάστηκε για την Διεθνή Έκθεση EXPO 1998 
απ’ όπου θα μπορούμε να θαυμάσουμε μεταξύ άλλων και την γέφυρα VASCO DA GAMA. Μεταφορά στο 
αεροδρόμιο. Γεμάτοι εικόνες, πληροφορίες και εμπειρίες πετάμε πίσω για την Ελλάδα μέσω Βαρκελώνης. 
Στην Βαρκελώνη θα κάνουμε μια πανοραμική ξενάγηση για να εκμεταλλευθούμε τις ώρες αναμονής 
στο αεροδρόμιο.  Πτήση μας προς Κέρκυρα. Πολύτιμες αποσκευές οι πιο όμορφες αναμνήσεις!!! 

Άφιξη στο νησί μας !!! 
 

ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   κατ’ άτομο σε δίκλινο :  1430  €  (με όλους τους φόρους) 
 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ :    350  €  (με τη δήλωση συμμετοχής) μέχρι  ΤΕΤ 15 ΙΟΥΝ 2022   

                                       
Η πληρωμή πρέπει να γίνει με μεταφορά από / προς Τραπεζικό λογαριασμό (για τη σωστή  

λογιστική τακτοποίηση προσκομίζετε στο γραφείο φωτοτυπία τραπεζικής πράξης και 
φωτοτυπία ταξιδιωτικού εγγράφου σας). 

 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ :  απαραίτητα 20 εργάσιμες ημέρες πριν την αναχώρηση. 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 
- ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ : Διαβατήριο νέου τύπου ή αστυνομική ταυτότητα νέου τύπου 

(της τελευταίας 15ετίας). 
 

- Για τα εγκαίρως ζητούμενα μονόκλινα δωμάτια, καθώς και όταν για τον μεμονωμένο εκδρομέα δεν 

βρεθεί άλλο άτομο ώστε να σχηματίζουν δίκλινο δωμάτιο, θα υπάρχει επιβάρυνση (+ 220 €).    

    
- Το τρίκλινο δωμάτιο είναι – συνήθως – δίκλινο με πρόσθετο βοηθητικό κρεβάτι (ίσως ράντσο), 

οπότε και δεν παρέχεται για  3 ενήλικα άτομα. 
 

 

- Οι παραπάνω τιμές είναι υπολογισμένες τις 22/05/2022 με τους εν ισχύ (τρέχοντες) ναύλους, τις σημερινές  τιμές του 

πετρελαίου, καθώς επίσης και τις ισχύουσες συν/κές ισοτιμίες ΕΥΡΩ/ΔΟΛΛΑΡΙΟΥ. Σε  περίπτωση ανατροπής κάτι εκ των 
ανωτέρων ή οποιασδήποτε άλλης ή έκτακτης αύξησης των αρχικών  κοστολογίων, θα επηρεαστούν και οι τιμές αναλόγως 

(χωρίς αυτό να αποτελεί και λόγο ακύρωσης της συμμετοχής). 
 

- Οι ασφαλιστικές καλύψεις δεν καλύπτουν περιπτώσεις επιδείνωσης χρόνιων ασθενειών. 
 

- ΒΑΣΙΚΟΤΑΤΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ : Συνιστάται να έχουμε μαζί μας την ‘’Κάρτα Ευρωπαϊκής   
Ασφαλιστικής Κάλυψης’’ Ε-111 (το ζητάμε από τον ασφαλιστικό μας φορέα στην Ελλάδα). 

 

- ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ (με οδηγίες ταξιδιού κ.λ.π. λεπτομέρειες) καθώς και η ενδεχόμενη 

τροποποίηση / αλλαγή ωραρίων των πτήσεων της VUELING θα δοθεί 5 ημέρες περίπου πριν την 
αναχώρηση. 

 

 

 Λόγω ιδιαιτερότητας της εκδρομής και αριθμού θέσεων  
συνιστάται ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 

 
 

Στην παρούσα ΕΚΔΡΟΜΗ είναι πιθανόν, για διάφορους λόγους, ο αρχηγός 

να τροποποιήσει την σειρά του προγράμματος, χωρίς βεβαίως να 

παραλείψει τίποτα. 



Π Ε Ρ Ι Λ Α Μ Β Α Ν Ο Ν Τ Α Ι  : 
 

# Αεροπορικά εισιτήρια (οικονομικής θέσης) (4) πτήσεων της VUELING Airlines, ΚΕΡΚΥΡΑ – 

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΠΟΡΤΟ και ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ – ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΚΕΡΚΥΡΑ. 
 

#  Φόροι όλων των αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. 
 

# Προπληρωμένο δικαίωμα (1) αποσκευής έως 18 κιλά (κατ’ άτομο) + (1) χειραποσκευή. 
 

# Μεταφορές (transfers) από/προς : Αεροδρόμιο ΠΟΡΤΟ-ξενοδοχεία και ξενοδοχεία-αεροδρόμιο 

ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ. 
 

#  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4****,  με τακτοποίηση σε δωμάτια 

δίκλινα. 
 

 24-26/08   HOTEL BESSA PORTO www.porto.bessahotel.com 

 26-27/08   HOTEL TIVOLI COIMBRA www.minorhotels.com 

 27-30/08   HOTEL LISBOA PALZA www.lisbonplazahotel.com 

      
# Πρωινό  καθημερινά στο ξενοδοχείο σε buffet + 1 πρωϊνό επιπλέον κατά την άφιξη. 
 

# (6) δείπνα ή γεύματα (ημιδιατροφή) (το 1 βράδυ στο καλύτερο παραδοσιακό FANDO !!!). 
 

# Πούλμαν G.T. κλιματιζόμενο (νέας τεχνολογίας) πλήρη κομφόρ για όλες τις μετακινήσεις, 

εκδρομές, μεταφορές του προγράμματος με άριστο και έμπειρο τοπικό οδηγό. 
 

# Ακουστικά για όσες ξεναγήσεις χρειάζεται. 
 

#  Ενημερωτικά έντυπα – φυλλάδια, φπα, τέλη group. 
 

# Επίσημοι ελληνόφωνες ξεναγοί ( για όσα σημεία των ξεναγήσεων χρειαστεί). 
 

#  Επιπλέον έμπειρος επαγγελματίας ελληνόφων αρχηγός εκδρομής. 
 

# Συνοδός εκδρομής γραφείου μας (κος Βερνάρδης Ιωσήφ). 
 

#  Ασφάλεια αστικής ευθύνης (βάσει ΕΟΚ).  
 

# Πρόσθετη ταξιδιωτική προσωπική ασφαλιστική κάλυψη. 
 

#  Ασφάλεια Covid-19.  
 

# Και επιπλέον … η πανοραμική ξενάγηση στην Βαρκελώνη. 
 
Δεν περιλαμβάνονται : Oι είσοδοι σε μουσεία/μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, πάρκα θεαμάτων ή σε 
χώρους που δεν αναφέρονται στο πρόγραμμα, εισιτήρια άλλων μέσων (συγκοινωνίας ή αναψυχής), extra 
περιηγήσεις ή πρόσθετες αμοιβές ξεναγών, έξοδα για ‘’extra’’ προγράμματα διασκέδασης, φιλοδωρήματα, 
αχθοφορικά,  επιπλέον γεύματα, ποτά, καθώς και ό,τι ρητά δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή 
αναγράφεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο. 
 
                       

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Η παρούσα εκδρομή πραγματοποιείται με την συνεργασία του μακροχρόνια πιο 
έμπειρου ταξιδιωτικού γραφείου για όλη την ΙΒΗΡΙΚΗ: 

 KYKLOS TRAVEL SERVICES 

4 ΠΤΗΣΕΙΣ με την VUELING Airlines  αναχωρήσεις / αφίξεις (σε τοπικές ώρες) 

24/08 ΚΕΡΚΥΡΑ – ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 03.25 – 05.05 

24/08 ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ – ΠΟΡΤΟ 07.05 - 08.00  

30/08 ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ – ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 14.00 – 16.55 

30/08 ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ – ΚΕΡΚΥΡΑ 23.20 – 02.50 

http://www.lisbonplazahotel.com/
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