
   

 

 

 

   Dnešní Portugalsko je zemí moře, pláží, vyprahlého vnitrozemí, ale i slavné 

historie. Střídali se zde Římané, Mauři a Vizigóti, jejichž působení Portugal-

ci vděčí za své rušné dějiny. Nejvíce Portugalce proslavily zámořské objevy.     

   Kdo by neznal Bartolomea Dia, muže, který v novodobé historii poprvé 

obeplul Mys Dobré naděje. Ke středověkému portugalskému impériu patřila 

nejen Brazílie, ale hlavně lemovalo celou západní Afriku a jihovýchodní Asii 

od Srí Lanky přes Čínské moře až k Japonsku. Přes velké množství objevitelů 

zůstává Portugalsko samo kupodivu neobjeveno. Nejsou zde davy turistů jako 

třeba v Itálii či v sousedním Španělsku, i když je Portugalsko přinejmenším 

stejně půvabné.  

    Nás na Portugalsku, bohužel, už nezaujme relativní levnost oproti ostat-

ním západoevropským zemím, jako tomu bylo ještě před 15-ti či 20-ti lety. 

Čímsi je nám ale stejně Portugalsko velmi blízké – ekonomický vývoj téhle 

země je tolik podobný naší současné historii, že není možné si toho nepo-

všimnout.     

    A devět ostrovů nazývaných Azorskými a ztracených mezi Evropou a 

Amerikou vás pohltí bujnou vegetací a vrátí v čase na správné místo…             

 

 
                      

PŘIJMĚTE I PROTO NAŠE POZVÁNÍ NA CESTU… 

 
KLUB TURISTŮ A CESTOVATELŮ ČESKÁ LÍPA 

                     OVýT - ODDÍL VÝLETNÍ TURISTIKY    
               ( s námi výlety pro turisty od 5-ti do 80-ti let věku…) 
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INFORMACE PŘED ODLETEM 
 

      sraz účastníků   
    v neděli 17.4.2016 v 19.00 hodin na letišti Berlín-Schönefeld, a to u vchodu do Terminálu 3 (parkoviště 

P6) – odlety společnosti RYANAIR.  
      NEBO PRO ZÁJEMCE (je třeba se přihlásit nejpozději do 25.3.2016): společná cesta mikrobusem na 

letiště v Berlíně s odjezdy z České Lípy od KD Crystal v Parku generála Heliodora Píky v neděli 17.dubna 2016 

ve 13.30 hodin, z Teplic z parkoviště u vlakového nádraží ve 14.45 hodin. Cena přepravy Česká Lípa-Berlín je 

500.-Kč/os.  

Současně lze zakoupit do 25.3.2016 i společnou cestu zpět, tentokrát rychlíkem Eurocity z Berlína do Děčína 

(odjezd z letiště ve 13.07 hodin, příjezd do Děčína v 15.53 hodin., cena 700.-Kč včetně povinné místenky v EC., 

příplatky za cestu až do Prahy +129.-Kč, do Teplic +63.-Kč, do České Lípy +36.-Kč, Mladá Boleslav +108.-Kč). 

Ceny bez záruky – budou upřesněny podle skutečného počtu zájemců o tuto dopravu.  
 

      program akce   
 

       1.den – neděle 17.dubna 2016: odlet z Berlína letadlem nízkonákladové společnosti  RYANAIR ve  20.25 hodin do 

Porta (přílet ve  22.55 hodin místního času (doba letu 3:30h), převzetí mikrobusu a transfer na hotel., ubytování, nocleh., 

       2.den – pondělí 18.dubna 2016: celodenní prohlídka druhého největšího města Portugalska - PORTA. Protože Porto 

nikdy nehrálo roli rezidence, nemá ani žádný rezidenční zámek. 

Stejně tak je chudé na paláce, protože se sem nikdy nehrnuli šlech-

tici, kteří chtěli být nablízku dvoru. Pozveme Vás na terasu před 

klášterním kostelem Nossa Senhora do Pilar, odkud se Vám na-

skytne panorama města.  Poté přejedeme do centra, zastávka bude 

u barokní zvonice kostela kleriků (Igreja dos Clérigos). Nemineme 

arcibiskupský palác a zastavíme se na náměstí Praca do Infante 

Dom Henrique, na němž stojí jedna z nejdůležitějších budov pří-

stavního a obchodního centra – burza. Vedle burzy stojí jeden 

z nejpozoruhodnějších kostelů Porta – Sao Francisco, jediný po-

zůstatek kláštera minoritů. Poslední zastávkou při procházce bude 

Katedrální náměstí s katedrálou Sé. Mikrobusem Vás pak, už ve 

večerních hodinách, odvezeme do čtvrti Vila Nova de Gaia, jejímž 

typickým znakem jsou dlouhé červené střechy, přikrývající skladiště, kterým se říká vinné katedrály. Část skladů pochází 

z 18.stol., celkem je v nich uskladněno milión litrů portského vína, zrajícího podle druhu a značky od sedmi do dvaceti let. 

Pro turisty jsou organizovány prohlídky sklepů, spojené s ochutnávkou světoznámého portského vína. Dáte se zlákat? Večer 

návrat do hotelu a  nocleh., 

       3.den – úterý 19.dubna 2016:  přejezd do COIMBRY, která byla kdysi politickým centrem, právě zde se odehrával 

nejdojemnější úsek národních dějin, tady odpočívá první portugalský král, je to místo vědy a duchovního formování národa. 

Prohlídka města zahrnuje návštěvu národní památky – kostela Santa Cruz, 

v němž je právě pochován první portugalský král. Dále projdete bránou Torre 

de Almedina a ke katedrále Sé Velha. Na nejvyšším hřebenu pahorků se nachá-

zí univerzita, dnes dominanta Coimbry. Zbytek času  pak můžete strávit 

v centru města. Po poledni bude naše cesta pokračovat do BATALHY, kde 

Vám nabídneme prohlídku dominikánského kláštera Santa Maria da Vitória. 

Nocleh v hotelu., 

       4.den – středa 20.dubna 2016:  v hotelu v Batalze máme výjimečně také 

snídani, po ní přejedeme do TOMARU, kde Vás jistě upoutá především další 

z kostelních komplexů, pevnost s Torre de Menagem. Kostelní komplex má 

centrální šestiúhelníkovou stavbu z 12.stol.  Tvrdí se, že jejím vzorem je chrám 

Božího hrobu v Jeruzalémě. Návštěvu Tomaru zakončíme v centru města a po 

poledni budeme pokračovat návštěvou poutního místa FÁTIMY, kde se měla 

13.5.1917 zjevit třem pasáčkům (Lúcii, Jacintě a Franciscovi) Panna s růžemi. Mluvila ve svém poselství o míru, který musí 

zavládnout ve světě sužovaném válkou. Na planině vzniklo poutní místo, na němž postavili neobarokní baziliku Nossa Se-

nhora da Fátima. Po zastávce ve Fátimě prohlídka, tentokrát údajně i největšího portugalského, kláštera – Real Abadia de 

Santa Maria v ALCOBACE. Průčelí kláštera  je dlouhé dvě stovky metrů…  

V podvečer cesta na pobřeží Atlantiku a ubytování v letovisku Nazaré, nocleh., 

       5.den – čtvrtek 21.dubna 2016:  první zastávkou tohoto dne bude typické 

portugalské městečko ÓBIDOS, kde se projdete úzkými uličkami okolo bílých 

domů s rudými střechami a množstvím květin, které pokrývají fasády domů. 

Nedlouhá procházka skončí u pevnosti, z jejíž hradeb se naskytne příjemný 

pohled na město. Odpoledne si prohlédneme SINTRU. Arabové vybudovali 

v Sintře královský zámek a na skalnatém ostrohu obranný masiv s dodnes do 

chovaným věncem hradeb. Sídlo dobyl r.1146 Alfons I. Dobyvatel a osm let nato 

zřídil na základech vypáleného maurského paláce svou vlastní rezidenci, dnešní 

Palácio Real de Sintra na náměstí Praca da República. Doporučujeme Vám 

zaplatit si zde vstupné a podívat do tohoto paláce.  

Čeká Vás zde řada vyzdobených sálů a místností, z nichž nejvýznamnější jsou  

 



Stračí  a Erbovní sály.  V podvečer odjedeme ze Sintry na napříliš vzdálený (cca 20 km) mys CABO DA ROCA. Jedná se o 

nejzápadnější výběžek evropského kontinentu. Najdeme tu skalnatý úsek pobřeží, maják i sloup s pamětní deskou a prodejnu 

suvenýrů. V informačním centru lze získat osvědčení o dosažení nejzápadnějšího bodu Evropy. Po západu slunce odjedeme 

na hotel do Lisabonu., ubytování a nocleh., 

       6.den – pátek 22.dubna 2016:  celý páteční den je vyhrazen návštěvě 

hlavního města Portugalska – LISABONU. Naši prohlídku zahájíme na 

pevnosti Sao Jorge, která byla kdysi maurským hradem a potom domovem 

portugalských králů. Cimbuří skýtá krásný výhled na město. Po procházce 

pevnostním komplexem sejdeme do starého města, přimknutému 

k hradnímu svahu. To okouzluje uličkami s barevnými domky, jejichž ty-

pickým znakem jsou vysunutá horní podlaží se železnými balkony. Upro-

střed starého města stojí katedrála Sé Patriarcal. Výrazem Sé se označuje 

sídlo biskupa. Po prohlídce katedrály sejdeme do čtvrti Baixa, kde slouží do 

dnešní doby výtah Elevador de Santa Justa, postavený na přelomu století. 

Jedná se o unikátní památku z tepaného železa, zdobenou jemnou filigrán-

skou prací. Po první části procházky Lisabonem Vás odvezeme mikrobusem 

do novější části města. Naším cílem bude čtvrť Belém, kde za naši pozor-

nost jistě stojí nádherný klášter Mosteiro dos Jerónimos ze 16.stol. Zobrazu-

je vrchol manuelské architektury. Další zastávkou při odpolední procházce bude mohutný, 52 metrů vysoký památník zámoř-

ských objevů zvaný Padrao dos Descobrimentos. Pomník je navržen ve tvaru karavely. Na přídi třímá Jindřich Mořeplavec 

karavelu v ruce. Z dalších mořeplavců můžeme obdivovat např. Vasco de Gama nebo Alfonse V., patrona prvních mořeplav-

ců, či Bartolomea Dia.        Na závěr naší prohlídky Beléma si necháme věž 

Torre de Belém, kterou určitě znáte z fotografií Lisabonu. Je zřejmě nejvíce fotografovanou stavbou portugalské metropole. 

Jedná se o manuelský skvost a výchozí bod mořeplavců, kteří se vydávali objevovat obchodní cesty. Večer Vás pak odveze-

me do čtvrti Alfama, kde Vám ve čtvrti plné křivolakých uliček, hospůdek a romantických zákoutí nabídneme chvíle volna. 

Nocleh ve stejném hotelu., 

       7.den – sobota 23.dubna 2016:  cesta z Lisabonu k Atlantiku, kde nabí-

zíme poznání úžasného pobřeží ALGARVE, které patří k nejvyhledávanějším 

rekreačním oblastem jižní Evropy. Dostanete se i na nejjihovýchodnější cíp 

Evropy, který byl ve středověku pokládán za konec světa (CABO DE SAO 

VICENTE). Nabídneme Vám zastávky na těch nejkrásnějších písečných plá-

žích, na vyhlídkách na skalní útesy a mořská zákoutí s jeskyněmi a písečnými 

mosty. Neuvěřitelná je i zdejší rozmanitá vegetace – rododendrony, mimózy, 

kaštany, pinie, korkové duby… Večer ubytování v Albufeiře., nocleh., 

       8.den – neděle 24.dubna 2016:  přejezd do FARA – správního střediska 

oblasti Algarve a zde prohlídka staré části města mj. oblouku Arco da Vila a 

kostela Sao Francisco. Později cesta do ÉVORY, města, jehož historie sahá až 

do doby Římanů. Z památek města, obehnaného hradbami, Vás zavedeme mj. 

k Dianinu chrámu, který za Římanů býval hlavním chrámem, spojeným 

s fórem. Při procházce městem navštívíte také katedrálu Sé i jedno z nejhezčích 

náměstí Praca do Giraldo s kašnou z r.1571… V blízkosti náměstí v Évoře později ubytování a nocleh., 

       9.den – pondělí 25.dubna 2016 – st.svátek v Portugalsku „Den svobody“:  cca v 7.00 hodin odjezd z Evory a cesta na 

letiště v Lisabonu, v 10.55 hodin odlet letadlem nízkonákladové společnosti RYANAIR na Azorské ostrovy, konkrétně na 

ostrov SAO MIGUEL do Ponta Delgada. Po příletu ve 12.20 hodin místního času (doba letu 2:25 hodin) převzetí mikrobusu 

a v průběhu odpoledne prohlídka města PONTA DELGADA (náměstí Praca de Goncalo Velho Cabral s podloubími otevíra-

jící se k nábřeží., farský kostel Sao Sebastiao, pevnost Forte de Sao Brás či 

muzeum atd.) a možnost koupání., v podvečer ubytování v apartmánu, 

nocleh., 

      10.den – úterý 26.dubna 2016:  dopoledne výlet k JEZERU LAGOA 

DO FOGO (Ohnivé jezero, 1 hodina pěšky), možnost koupání a pobyt na 

písečné pláži., poté prohlídka VILA FRANCA (Křížová cesta z azulejos) a 

odpoledne návštěva lázeňského střediska FURNAS (geotermální aktivita pod 

povrchem, kde se v zemi i vaří -  např. místní specialita – „cozido“ (možnost 

ochutnávky). V okolí města jsou roztroušeny Celdeiras das Furnas s kouřícími 

gejzíry a horkými bublajícími vřídly, zdroji léčivého bahna a minerální vody. 

Později zastávka v PARQUE TERRA NOSTRA, kde navštívíme zahrady 

s krásnou květenou, exotickými stromy a jezírky. Večer návrat do Ponta Del-

gada a nocleh ve stejném apartmánu., 

      11.den – středa 27.dubna 2016:  možnost fakultativního výletu (nutno se 

přihlásit a současně zaplatit 6500.-Kč do 25.3.2016) na další dva z AZORSKÝCH OSTROVŮ – TERCEIRA A PICO 

(letecký celodenní výlet s krátkou zastávkou na ostrově Terceira a cca 6 hodin na ostrově Pico, kde se nachází také nejvyšší 

hora ostrovů, 2350 metrů vysoký stejnojmenný vrchol) nebo celodenní pobyt na ostrově Sao Miguel v Ponta Delgada a okolí 

(možnost odpočinku, koupání a pobyt na pláži)., nocleh ve stejném apartmánu., 

      12.den – čtvrtek 28.dubna 2016:  putování po západní části ostrova Sao Miguel, a to k obrovskému sopečnému kráteru 

CALDEIRA DAS SETE CIDADES, jehož obvod měří 12 kilometrů. Na dně kráteru leží vesnička Sete Cidades a tři tmavo-

zelená jezera, oddělená od sebe jen úzkým pruhem země.  Odpoledne zastávka na sopečných plážích u Atlantiku (možnost 

koupele)., cca v 17.00 hodin dojezd na letiště v Ponta Delgada a v 18.40 hodin odlet letadla nízkonákladové společnosti 

RYANAIR do Lisabonu (přílet 21.55 hodin, doba letu: 2:15 hodin)., transfer do hotelu městskou dopravou (cca 1,40 €) a 

nocleh., 

      13.den – pátek 29.dubna 2016:  časně ráno (4.00 h) návrat městskou dopravou zpět na letiště (cca 1,40 €), odbavení a 

v 6.15 hodin odlet letadlem nízkonákladové letecké společnosti EASY JET do Berlína, přílet v 10.55 hodin místního času 

(doba letu: 3:40 hodin). Návrat z Berlína viz výše.  

 



      ubytování, stravování, spropitné                                      

Ubytování v rámci akce je zajištěno v hotelech střední kategorie**, a to ve 2- a 3-lůžkových pokojích nebo ve 2-

pokojových  apartmánech v apartmánových domech ve 2-lůžkových ložnicích, vždy vybavených toaletou a spr-

chou. Strava není, s výjimkou snídaně v Batalze, předem zajišťována. V apartmánech bude součástí vybavení 

také kuchyňka a lednice (Albufeira, Ponta Delgada). 

Snídaně je možné zakoupit většinou přímo v hotelu – ceny snídaní 4.- až 8.-€. 

Po celé zemi lze ve městech, na venkově a u čerpacích stanic najít rychlá občerstvení  známých mezinárodních 

řetězců. Strava je dražší než u nás, srovnatelná s cenami v západní Evropě. 

Portugalsko je proslulé i svými skvělými víny! Portské je vyhlášené po celém světě! 

Ve městech a ve většině přírodních rezervacích je voda z vodovodní sítě bezpečně pitná. 

V restauracích se zpravidla dává spropitné ve výši 10% z účtu, záleží na úrovni poskytovaných služeb. Naúčto-

vaná částka nezahrnuje spropitné. V případě, že jste s poskytovanými službami spokojeni, je běžné dávat spro-

pitné nosičům zavazadel, číšníkům, taxikářům, hotelové obsluze a obsluze čerpacích stanic. 
 
                     

      cestovní formality, víza 
Každý účastník akce musí mít s sebou platný cestovní pas s platností minimálně do 29.července 2016 nebo plat-

nou ID kartu (občanský průkaz). Víza nejsou 

třeba.  
 

      čas 
V Portugalsku platí greenwichský čas. Platí 

zde i letní čas. To znamená, že v Portugalsku 

je o hodinu méně než u nás, na Azorských 

ostrovech pak o 2 hodiny méně. 
 

 

    lékařská péče, pojištění, očkování 
Lékařská péče je snadno dostupná a vysoce kvalitní. Česká republika má s Portugalskem dohodu o bezplatné 

zdravotní péči, ale jen v případě první pomoci. Doporučuji uzavřít před cestou kvalitní cestovní ZDRAVOTNÍ 

pojištění. Nezapomeňte vzít s sebou i dostatečné zásoby speciálních léků, pokud je užíváte, nebo lékařský před-

pis na ně.  

OČKOVÁNÍ NENÍ  POVINNÉ. 
 
 

      jaké bude počasí? 
Obecně se dá říci, že na Azorech je počasí proměnlivé. V Portugalsku by mělo být počasí podobné příjemnému 

jaru (teploty okolo 20st.C). Prudké sluneční záření však může být nebezpečné, a proto jsou nezbytné klobouky a 

sluneční brýle.  
 

 

    jazyk  

V Portugalsku je úřední řečí portugalština.           
 

 

    nákupy, clo 
Ve velkých městech jsou obchodní centra, která mají vysoký 

standard a kde lze koupit prakticky vše potřebné. Jejich sou-

částí jsou i potravinové supermarkety. Otevírací doba je 

zpravidla 08.00-17.00 hodin, o sobotách 08.00-13.00 hodin. 

Velká obchodní centra bývají otevřena i v neděli.  

Bezcelně mohou být do/z Portugalska dováženy předměty 

osobní potřeby, dále 1 litr alkoholu, 2 litry vína, 200 cigaret 

nebo 250 gramů tabáku nebo 50 doutníků.  

                                                                                NESMÍ SE DOVÁŽET MASNÉ A MLÉČNÉ VÝROBKY! 
 

 

      oblečení 
Po celý rok je vhodný lehký oděv, přednostně bavlna, co nejméně syntetických tkanin. Důležité jsou pokrývka 

hlavy, dlouhé kalhoty, dlouhé rukávy a pevná obuv. Ochranný oděv proti dešti je rovněž nezbytný. Nezapomeňte 

teplý oděv pro pobyt ve vyšších nadmořských výškách, ale samozřejmě také na oblečení pro letní dny – krátké 

kalhoty, trička, plavky… 



    doprava po Portugalsku, zavazadla 
Přeprava po Portugalsku a na Azorských ostrovech bude uskutečněna  klimatizovaným mikrobusem. 

S ohledem na velikost (či spíše malost) zavazadlového prostoru v mikrobusech a s ohledem na velikost 

zavazadla pro přepravu letadly s nízkonákladovými společnostmi, žádám Vás o co možná nejmenší zava-

zadla! Nevozte s sebou, prosím, velké plastové kufry, nemohl bych Vám je převzít k přepravě.  

Chcete-li vzít do letadla i zavazadlo k odbavení, nezapomeňte se přihlásit do 25.3.2016! Podmínky pro 

přepravu letadlem najdete v průvodním dopisu e-mailu. 
 

      poplatek za městskou dopravu v Lisabonu 
Ponechejte si pro přepravu z letiště v Lisabonu a návrat na něj (po příletu z Azorských ostrovů a před 

odletem do Berlína) cca 3.-€ na zakoupení jízdenky pro hromadnou přepravu. 
 

    bezpečnost 
V Portugalsku je celkem bezpečno, přesto byste se neměli po 

setmění vydávat do ulic měst sami.   

Vyhýbejte se parkům, špatně osvětleným, opuštěným a odleh-

lým místům. 

Tísňová volání: Policie, hasiči a zdravotnická záchranná služ-

ba - 111 
 

      elektřina  

Do sítě je dodáván proud o napětí 230/240 voltů, střídavý                          

                                                                                 proud 50Hz. Adaptér do zásuvek není v Portugalsku třeba. 
 

    měna, doporučené kapesné  
 Portugalskou měnou je euro  (= 100 eurocentů), označované mezinárodním symbolem €.  

 Momentální kurz je cca 27.10 CZK za 1.-€. 

Přijímají se všechny mezinárodně uznávané kreditní karty.  

Banky jsou otevřeny na letištích  24 hodin denně, jinde pondělí-pátek 09.30-16.30 hodin, soukromé směnárny v centrech 

velkých měst jsou otevřeny vesměs od 08.00 do 19.30 hodin,   v sobotu a v neděli od 10.00 hodin do podvečera.    

KAPESNÉ: 
Předpokládané vstupné (stav z března 2016): 

Lisabon – věž Belém            10.--€ nebo kombinace Belém + Klášter sv.Jeronýma     12.-€ 

Lisabon – stará tramvaj         2.--€               

Tomar – pevnost                     6.--€                

Sintra – zámek                      10.--€               

V některých katedrálách se platí vstupy 2.—až 5.--€.  

Celkem doporučujeme cca 50.-€ na jízdné a vstupenky, cca 150,-€ na stravu (prům.cena 

oběda nebo večeře je cca 20,-€, pizza stojí cca 5,-€, káva 2,-€, capuccino 2,-€, coca cola 2,-

€). 

Pohlednici zakoupíte za cca 0,30 až 0,50 €, známku do CZ za 0,70 €.  

Další suvenýry dle Vašeho uvážení. Doporučené celkové kapesné: 200.-€ 

Ceny vstupů pouze orientační. Výši kapesného zvolte dle Vašich nároků. 
 

 

 

 
 

      telekomunikace a pošta 
Vnitrostátní i mezinárodní telekomunikace jsou automatizovány a mají velmi dobrou úroveň. Telefonní spojení 

z Portugalska do České republiky: +420 + účastnické číslo. Pracovní doba na poštách je od 09.00 do 17.00 hodin 

ve všední dny. Pošta do České republiky jde minimálně 1 týden.  

U mobilních operátorů platí sazby za volání a posílání SMS v rámci Evropské unie. 
 

      náboženství 
V Portugalsku je nejvíce rozšířené římsko-katolické náboženství. Mši můžete navštívit téměř každý den večer a 

každou neděli ráno, a také o náboženských svátcích. 

Během bohoslužeb není vhodné rušit věřící prohlížením si interiéru kostela. 

Kostely ostatních vyznání, včetně anglikánského, baptistického a evangelického, najdete ve významnějších a 

větších městech. 
 

 



 

    zastupitelské úřady    
Velvyslanectví a konzulát České republiky v Portugalsku: 

Embaixada da República Checa   

Rua Pero de Alenquer 14, 1400 Lisboa 

tel: +01/3013529, 3010487 

Velvyslanectví Portugalské republiky v ČR: 

Náměstí Kinských 7, 1500 Praha 5 

tel.: 257311230, 257311231  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

        

 

            Klidné přípravy a jen hezké zážitky z naší akce  

                       přeje za KTC OVýT Česká Lípa 

                       Jaroslav Svoboda, telefon 702444925  

 

 
 


