
 .המסלול מתאר את אתרי הביקור אך לא בהכרח את סדר הביקורים והימים *

 

 פורטוגל
 Lisbonליסבון  –: תל אביב 1יום 

 .ניפגש בשעות הצהרים לטיסה ישירה לליסבון, פורטוגל. לאחר נחיתתנו, באם הזמן יאפשר נצא לסיור פנורמי בעיר. ולאחריו נמשיך לבית המלון

 

  Portoו פורט – Aveiroאביירו  – Lisbon: ליסבון 2יום 

הכביש המהיר ונצא צפונה כשיעדנו פורטו. פורטוגל, ארץ מגלי הארצות שמתמודדת עם משברים לא  לאחר ארוחת הבוקר, נצא את ליסבון, נעלה על

מהירים ומאורעות בין לאומיים כארויזיון. כל זאת העניק לה תנופת פיתוח ועושר. האחרונות, תודות לבניית כבישים  פשוטים חווה צמיחה כלכלית בשנים

(. תופעה זו השפיעה הן על מבנה העיר,  Riaוגל". העיר בנויה על שפך נהר היוצר אזור ביצתי הקרויה ריה ) אביירו "ונציה של פורטנעצור לביקור ב

המורכבת מתעלות וגשרים, והן על מקורות הפרנסה המסורתיים שלה, שהם כריית מלח ואצות. ארבעת הפסלים בגשר המרכזי של העיר מעידים על 

פורטו. העיר שמשמה נגזר המושג אופורטוניזם, אותם ספנים שכונו אופורטוניסטים, משום שעגנו בנמל פורטו נמשיך בנסיעתה צפונה אל  .מלאכות אלה

בפינות  וחיכו להזדמנות להפלגה רווחית, ההולכים אחרי הזרם. נצא לביקור בעיר העתיקה, מלאה קהל צעיר ותוסס, ומטופחת בעלת אופי אירופי, שזורה

דה הצפונית של נהר הדואורו. חלקה ההיסטורי הוכרז כאתר מורשת עולמית של אונסק"ו, על סמטאותיו הציוריות. נצא ירוקות ובגנים, וניצבת על הג

 . לעת ערב נגיע לבית המלון ללינה. לסיור בעיר ונערוך שייט בתעלותיה

 

 Bragaבראגה  – Douro: עמק הדואורו 3יום 

, גדול הנהרות בצפון המדינה, מבתר אותה לרוחבה מן הגבול Douroואורו. נהר הדואורו עמק הד –את היום נקדיש לטיול טבע שבעמק סביב לעיר 

טרשי במזרח, דרך שפלות גבנוניות בחלקו התיכון ועד לרצועת החוף החולית -הספרדי ועד לים. הנהר מתעקל בסדרת נפתולים יפהפיים בנוף הררי

 Port Wineונות ההרים משני צידי הנהר. חלק מדרך זו נודע בשם: דרך יין הפורט )והצרה במערב. דרכנו תעבור בינות לכרמים הנטועים על מדר

Route כפרים קטנים ובתים בודדים משובצים בשטחי הכרמים הגדולים, שבהם מופק היין הנודע של פורטו. אחר הצהריים נמשיך צפונה אל עולמה .)

הרקיע של העיר וחלקן אף מהוות מוקד עלייה לרגל של צליינים. יש האומרים כי בראגה כנסיות מעטרות את קו  86בראגה.  –הרוחני של צפון פורטוגל 

הנהר. היא העיר הרוחנית של פורטוגל ובכל נקודה ברחבי העיר לא נוכל להתעלם מפעמוני הכנסיות. בשעות הצהריים נשוב אל פורטו ונסייר על גדות 

(  ונוכל להנות מחגיגת הצבעים של השוק. בשעות הערב נשוב Mercado da Bolhaoבלויאאו )ככל שיותיר לנו הזמן נמשיך לשוק העירוני מרקדו דה 

 לבית המלון.

 

 Belmonteבלמונטה  – Coimbra: קוימברה 4יום 

רת שימשה כבי 12-13ארוחת הבוקר נעזוב את פורטו, ונצא דרומה לסיור בקוימברה, עיר אוניברסיטאית עתיקה ומלאת חיות אשר במאות ה  לאחר

, העיר העתיקה שעל הגבעה מרכזת את רוב האתרים המעניינים; בנייני 14 –פורטוגל ובה נוסדה האוניברסיטה הפורטוגזית הראשונה במאה ה 

מזרחה  האוניברסיטה המקוריים נמצאים ליד מבנים מודרניים יותר. נסייר בעיר ובמתחם האוניברסיטה, ולא נפסח על ביקור בספרייה העתיקה. נמשיך

את סיור בו נראה עולמם של היהודים האנוסים שהפורטוגזים קראו להם הנוצרים החדשים. נעצור בבלמונטה ההיסטורית, נבקר ברובע היהודי ונשמע ל

 בסיום הסיור נצא בדרכנו לבית המלון באזור. סיפורו, נראה את בית הכנסת ונהלך בסמטאות הרובע היהודי בעקבותיהם של האנוסים. 

 

  Tomarתומר  – Fatimaפאטימה : 5יום 

פעמים,  6פאטימה. האמונה הנוצרית מספרת כי במקום נתגלתה  –ארוחת הבוקר נצא דרומה לעבר העיירה בה נמצא האתר הקדוש ביותר במדינה  לאחר

התפילה הקטן שנבנה במקום מרים הקדושה, בפני שלושה ילדים רועים באזור ומסרה את נבואותיה ובקשתה להתפלל לשלום האנושות. נראה את בית 

והכנסיה העגולה הגדולה בעולם. העיירה משרה אווירה של רוגע ורוחניות מכל עבר. נראה את הבאר מעל מערת איריה המפיקה מים קדושים שלהם 

. נראה מעט משרידי Tomarתומר  –נמשיך לביקור בעיירת הטמפלרים  מייחסים סגולות מרפא ואשר על פי האמונה כל השותה ממימיו זוכה לנסים.

, עדות 15-תרבותם של מסדר הטמפלרים ונשמע אודות סיפור עלייתו ונפילתו של המסדר הלוחם. נמשיך לביקור בבית הכנסת היהודי העתיק מהמאה ה

 העברה למלון באזור.נוספת למורשת היהודית במדינה. 

 

 Alcobaçaאלקובסה  – Nazare:  נזארה 6יום 

ביקור בעיירות המנקדות את הנוף.  נבקר בנזארה, אתר משיכה תיירותי שוקק בשל צבע החול הזהוב הצובע את חופיו לאחר ארוחת הבוקר נצא ל

קום, ואווירת הרוגע במקום. נטפס אל המצוק ממנו נשקפים נופי האוקיאנוס. נוכל לראות את נשות העיר הלבושות עדיין בתלבושות המסורתיות של המ

נמשיך בנסיעה לאלקובסה, העיירה שהתפרסמה בזכות מנזר מריה דה אלקובסה. בכנסייה אותה נבקר, קבורים זה מול זו דון  שבע חצאיות זו על גבי זו.

 פדרו הראשון ודונה אינס דה קסטרו. נמשיך לבית המלון בליסבון.  

 

 Cabo Da Rucaקאבו דה רוקה  – Sintra – Quinta da Regaleira: סינטרה 7יום 

בביקור בעיירת נופש עתיקה בשם סינטרה עירם של רוזנים ומלכי פורטוגל. ניסע בדרך יפיפייה הטובלת בצמחיה עשירה, המובילה נתחיל את יומנו 

וקמו במעלה ההר אל העיירה הציורית. נחזה בנוף דרמטי עוצר נשימה ונטייל בסמטאותיה של העיירה, בין הארמונות, המבצרים והמבנים המפוארים שה

. נהלך בשביליו ונראה את שגיונות בעליו שיצרו בליל של מבנים Quinta da Regaleira –גן ייחודי בשם  –נות. ניכנס לעולם נסתר בה בתקופות שו

ולם וצמחיה שאין שני לה. נמשיך לעבר חוף האוקיינוס לעבר קאבו דה רוקה. הנקודה המערבית ביותר ביבשת אירופה, המקום בו האמינו כי נגמר הע

שלרגליו מתנפצים גלי  1772מטרים, ובראשו מגדלור שנבנה בשנת  144מגלי הארצות הפורטוגלים. נבקר בכף הסלע, מצוק תלול שגובהו  וממנו יצאו

 האוקיינוס האטלנטי. בסיום הסיור נשוב  לבית המלון.

 

 טיסה חזרה לתל אביב. -(Lisbon: ליסבון )8יום 

בעיר אשר בנויה על שבע גבעות רמות, אותן נוע הכלכלי והתרבותי החשוב במדינה. נצא לסיור עומק את היום כולו נקדיש לבירת פורטוגל, ליסבון. המ

 – Belémחוצה נהר הטז'ו. מרכז העיר מאופיין בכיכרות, פסלים, מזרקות ובשדרות ירוקות. נסייר בעיר על אתריה המיוחדים. החל ברובע הידוע בלם )

מקום  -, מנזר סנט ז'רונימו7-על גדות הנהר. נמשיך לאתריה המרכזיים של העיר: פארק אדוארדו ה 1515 בית לחם( בו נמצא מגדל בלם שנבנה בשנת

פאמה שבו הרובע היהודי העתיק, שדרות ליברטדורס, כיכר רוסיו ההומה, ארמון הנשיא ומרכז -קבורתו של וסקו דה גמה, אנדרטת המגלים, רובע אל

 מאיים ובהתאם לשעת הטיסה ניפרד מפורטוגל ונצא לשדה התעופה לטיסתנו חזרה לישראל.התרבות. נותיר זמן לקניות וטיולים עצ


