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BASZKFÖLDTŐL LISSZABONIG  16 NAP / 15 ÉJSZAKA • NAGYRÉSZT 4*-OS SZÁLLODÁK 
körutazás Portugáliában, valamint  
Észak- és Nyugat-Spanyolországban     7. éve folyamatosan a Fehérvár Travel kínálatában 
 

 
1. nap:  
Elutazás Budapestről a Déli pályaudvartól reggel 5.30-kor. Székesfehérvárról az autóbusz 6.30-kor indul a Piac téri parkolóból. Utazás 
a Siófok – Nagykanizsa – Tornyiszentmiklós – Maribor – Ljubljana – Mestre – Verona útvonalon. Szállás Észak-Olaszországban (1 éj).  
2. nap: Carcassonne 
Utazás az Olasz Riviérán és Dél-Franciaországon keresztül a Sanremo – Nizza – Montpellier útvonalon. Késő délután séta Carcassonne 
hatalmas falakkal körülvett óvárosában. Európa egyik legnagyobb erődvárosa a középkori katonai építészet szinte tökéletes példája 
(UNESCO világörökség). Szállás Carcassonne külvárosában (1 éj).   
3. nap: San Sebastián 
Utazás tovább Franciaország délnyugati részén, a Pireneusoktól északra, a Toulouse – Pau – Biarritz útvonalon. Átkelés 
Spanyolországba, érkezés Baszkföld egyik nevezetes városába, San Sebastiánba (baszk nyelven: Donostiába) a kora délutáni órákban. 
Ez a város egy gyönyörű tengeröböl partján fekszik, Spanyolország legelegánsabb tengerparti üdülőhelyének tartják. Sokan azt 
mondják: aki meglátja San Sebastiánt, azonnal beleszeret. Városnézés, rövid szabad program, fotószünet a Monte Igueldo kilátópontnál, 
majd továbbutazás Bilbaóba, Baszkföld legnagyobb városába, szállás (1 éj). 
4. nap: Bilbao, Altamira-barlang, Santillana del Mar , Comillas 
Kora délelőtt ismerkedés Bilbao építészeti csodájával, a Guggenheim múzeum világhírű, szupermodern épületegyüttesével. (Figyelem: 
A múzeum megtekintése nem szerepel a programban, hiszen ebben az esetben az épület, a „titániumból készült virágköltemény” a fő 
nevezetesség.)  
Ezt követően búcsú Baszkföldtől, utazás Spanyolország északi partjai mentén, gyönyörű tájakon keresztül. A partmenti nagy hegyek 
látványa, az Angliára vagy Normandiára emlékeztető zöld rétek és erdők, a hangulatos települések kellemes meglepetést jelentenek a 
turistáknak. Útközben megnézünk két gyönyörű kisvárost, Santillana del Mart és Comillast. Santillana egy igazi késő középkori 
gyöngyszem, ahol minden ház egy külön tanulmányt érdemel, sokak szerint Spanyolország legbájosabb kisvárosa; Comillas egyik 
kuriózuma pedig Gaudí mesepalotája, az El Capricho. 
A nap szenzációját az Altamira-barlang múzeumának megtekintése jelenti. Az Altamira-barlangban fedezték fel a XIX. században a 
világ talán leghíresebb őskori sziklarajzait (az őskori művészetek Sixtus-kápolnája). A barlang turisták számára nem látogatható (a 
sziklarajzok megóvása érdekében), de a barlang mellett épült múzeumban elkészítették a barlang és a sziklarajzok pontos másolatát. 
Szállás Asztúria hercegségben, Gijón mellett (1 éj).  
5. nap: Santiago de Compostela 
Utazás Spanyolország északnyugati részébe, Santiago de Compostelába, a keresztény világ egyik legfontosabb zarándokhelyére (itt 
őrzik Szt. Jakab apostol földi maradványait). A gyönyörű óváros tele van értékes műemlékekkel, de a legfontosabb látnivaló a Szt. 
Jakab-katedrális, ahol az apostol sírja található. A városnézés után szabad program, majd a szállodai szobák elfoglalása (1 éj). 
6. nap: Porto 
Utazás Portóba, Portugália második legnagyobb városába. Történelmi központja része az UNESCO világörökségnek. A városnézés 
során látogatást teszünk a Szent Ferenc-templomban és a tőzsdepalotában is. Ez utóbbi gyöngyszeme a lenyűgözően szép arab szalon. 
A program végén betekintés egy borospincébe, kóstoló a híres portóiból. Késő délután lehetőség fakultatív sétahajózásra a Douro 
folyón. Szállás Porto mellett (1 éj). 
7. nap: Coimbra, Fátima, Óbidos 
Utazás Coimbrába, Portugália ősi egyetemi városába. A város valaha királyi székhely volt, később pedig az ország szellemi központja, 
hiszen 1307-től sokáig az itteni egyetem volt az egyetlen Portugáliában. A coimbrai városnézést követően ismerkedés Fátimával, a 
zarándokok városával, ahol 1917-ben fél éven keresztül minden hónap 13-án megjelent a Szűzanya. Lehetőség a Magyar Kápolna 
megtekintésére is. A nap utolsó programja Óbidos, egy dombon fekvő, falakkal körülvett kisváros, mely teljes egészében megőrizte 
középkori jellegét. Szállás egy Lisszabon környéki tengerparti üdülővárosban (3 éj). 
8. nap: Lisszabon 
Autóbuszos és gyalogos városnézés a portugál fővárosban: Belém-torony, Felfedezők emlékműve, Jeromosok kolostora – Vasco da 
Gama síremlékével, kilátópontok, Avenida Libertade stb. Ezután látogatás az 1998-as világkiállítás területén kialakított városnegyedbe, 
lehetőség az Óceanárium megtekintésére. 
9. nap: Sintra, Cabo da Roca, Cascais, Lisszabon 
Délelőtt látogatás egy közeli romantikus kisvárosba, Sintrába, a portugál királyok egykori nyári palotájának megtekintése. Az 
épületegyüttes Portugália legértékesebb középkori uralkodói palotája. A következő programunk a Cabo da Roca, az európai szárazföld 
legnyugatibb pontja. 145 méter magasra emelkedik ki az óceánból ez a szikla, mely az óvilág végét jelenti.  
A kora délutáni órákban séta és szabad program a szép fekvésű Cascaisban, mely a lisszaboniak kedvelt tengerparti üdülővárosa.  Ezt 
követően pihenés a szállodában, illetve az érdeklődőknek lehetőségük lesz egy kirándulásra a Lisszabon melletti monumentális Krisztus 
Király emlékműhöz (gyönyörű panoráma Lisszabonra és a Tejo folyó torkolatvidékére). 
10. nap: Évora, Cáceres 
Délelőtt ismerkedés Évorával, mely Portugália műemlékekben egyik leggazdagabb városa (része az UNESCO világörökségnek). Ezt 
követően átkelés Spanyolországba, utazás Badajoz érintésével Cáceresbe, melynek történelmi óvárosa a középkorba viszi vissza a 
látogatót (Európa egyik legépebben megmaradt középkori városa). Városnézés, majd a szállodai szobák elfoglalása a városközpontban 
(2 éj). 
11. nap: Guadalupe, Trujillo 
Egész napos program Guadalupéban és Trujillóban. Guadalupe egy szép fekvésű, ódon hangulatú kisváros, melyet megkoronáz a 
hatalmas, meseszerű erődkolostor (UNESCO világörökség). Séta a városban, látogatás a kolostor pazar épületegyüttesében, ahol 
rengeteg értékes kincset őriznek.  
Délután Pizarro szülővárosával, Trujillóval ismerkedünk. Főtere, a Plaza Mayor az egyik legszebb főtér Spanyolországban. A felette 
lévő felsőváros bebarangolása felér egy időutazással. Pizarro Peru meghódítója volt, így nem csoda, hogy a város tele van olyan 
pompás reneszánsz palotákkal, melyeket az inkák mesés kincseiből emeltek. 



         FEHÉRVÁR TRAVEL ○ www.fehervartravel.hu ○ Eng.szám: R01364/1996/2000          
 

12. nap: Candelario, Salamanca 
Utazás változatos extremadurai és kasztíliai tájakon keresztül Salamanca irányába. Útközben kitérő egy elbűvölő hegyi faluba, 
Candelarióba. Délután városnézés Spanyolország híres egyetemi városában, Salamancában, ahol egymást érik a látványos műemlékek 
(gyönyörű főtér, a régi és az új katedrális, a Kagylók háza, az egyetem épületei stb.). A városnézés után szabad program, majd a 
szállodai szobák elfoglalása Salamanca mellett (1 éj).  
13. nap: Burgos 
Utazás Valladolid érintésével Burgosba, Észak-Spanyolország egyik legvonzóbb városába. A városnézés csúcspontját a katedrális 
megtekintése jelenti (sokak szerint Spanyolország legszebb székesegyháza). Belül olyan szép, és olyan sok gyönyörű műkincs 
található, hogy akár órákat el lehet tölteni a templom épületegyüttesében. Szállás Burgosban (1 éj).  
14. nap: Santo Domingo de la Calzada 
Délelőtt séta egy középkori hangulatú kisvárosban, a híres El Camino zarándokút egyik állomásán, Santo Domingo de la Calzadában. 
A város katedrálisának érdekessége, hogy benne egy díszes kalitkában egy élő kakast és egy tyúkot tartanak egy ősi legenda emlékére. 
Továbbutazás Zaragoza érintésével a katalán tengerpart irányába, szállás Barcelona környékén (1 éj).  
15. nap: Figueres 
Délelőtt Salvador Dalí szülővárosában, Figueresban a Dalí Múzeumot nézzük meg. Figueres színházát maga Dalí alakította át 
múzeummá az 1970-es évek elején, 5 emeletén a művész számos meghökkentő műve van kiállítva (Spanyolország egyik 
leglátogatottabb múzeuma). Ezután búcsú Spanyolországtól, utazás Franciaország földközi-tengeri partvidéke mentén, majd az Olasz 
Riviérán. Tranzitszállás Észak-Olaszországban (1 éj). 
16. nap: 
Hazautazás a Verona – Mestre – Ljubljana – Maribor – Tornyiszentmiklós – Nagykanizsa – Siófok útvonalon. Érkezés Székesfehérvárra 
és Budapestre a késő esti órákban.  
 

 

Utazás: Légkondicionált autóbusszal (WC, DVD, italautomata).  

Nincs éjszakai buszozás. 

Szállás:  14 éjszaka 4 csillagos és 1 éjszaka (Carcassonne) 3 csillagos szállodákban, kétágyas, fürdőszobás szobákban. 

Ellátás:  Félpanzió Franciaországban, Spanyolországban és Portugáliában (büféreggeli és 3 fogásos vacsora), büféreggeli az olasz 
tranzitszálláson.  

Időpontok  Részvételi díjak  
2018. máj. 01 – 16. 417.000 Ft 
2018. szept. 29 – okt. 14. 429.000 Ft 

A részvételi díj tartalmazza  az autóbuszos utazást, a 15 éjszakai szállást reggelivel, 13 vacsorát, az útlemondási biztosítást, a Fehérvár 
Travel idegenvezetőjét, a felsorolt programokat és egyes városokban a helyi idegenvezetéseket, de nem tartalmazza a belépődíjakat 
(ld. 15-19. oldal). 

Egyágyas felár:   153.000 Ft 

Betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás:  420 Ft/nap (ld. 9. oldal) 
 


