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Terminy  (wyloty z Warszawy, z innych miast - na zapytanie):  

14 - 18.04.2016 (wyjazd indywidualny) 

23 - 27.06.2016 (wyjazd grupowy - z polskim pilotem) 

22 - 26.09.2016 (wyjazd indywidualny) 

  

Inne terminy (dla firm, grup znajomych) - na zamówienie 

 
 

  

   

Wyjazd Portugalia Kulinarnie to krótka ale bardzo treściwa podróż poznawcza z rodzaju turystyki 

kulturowej, konkretnie turystyki kulinarnej. Obejmuje on degustację typowych portugalskich potraw 

i deserów, win, piw, oraz innych napojów. Omówienie składników - metod ich produkcji oraz 
sposobów ich przetwarzania. 

Wyjazd razem z naszym biurem pozwoli Państwu poznać kulturę kulinarną Portugalii nie tylko 

poprzez poszczególne smaki ale przede wszystkim obecność fizyczną w tych wyjątkowych miejscach. 

Wyjazd jest prowadzony przez specjalistów z Polskiego Stowarzyszenia Turystyki 
Kulinarnej www.pstk.pl, którzy zadbają o najwyższy poziom merytoryczny wyjazdu. 

 
W trakcie wycieczki kulinarnej po Portugalii proponujemy:  

1) Smaki, Aromaty, Kulinaria: 

- Wizyta w fabryce konserw rybnych „A Poveira / Minerva”,  
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- Warsztaty poświęcone słynnemu deserowi „Rabanadas à Poveira” z Póvoa do Varzim,  

- Wizyta w „Minho Fumeiro”, z pokazem wytwarzania tradycyjnych kiełbas połączonym z 

degustacją,  

- Łowienie ryb w rzece Lima oraz ich przyrządzenie ze znanym szefem kuchni,  

- Zwiedzanie i degustacja wina Porto w piwnicach Vila Nova de Gaia,  

- Zwiedzanie winnic i degustacja słynnego Vinho Verde (Ponte de Lima),  

- Pieczenie i degustacja tradycyjnego chleba „Broa de Avintes”.  

  

2) Historia, Sztuka, Zabytki: 

- Zwiedzanie najważniejszych zabytków miast północnej Portugalii: Porto, Braga, Sanktuarium Bom 

Jesus, Ponte de Lima, Guimarães, Viana do Castelo,  

- Rejs rzeką Douro,  

- Ogród tematyczny „Arnado” (Ponte de Lima), 

- Wycieczka do Parku Peneda Geres - kąpiel w lagunach, 

- Park Rozrywki i Sportu Diver Lanhoso,  

- Spływ rzeką (rafting) połączony z degustacją wina Alvarinho. 

 

 
Cena wyjazdu grupowego wynosi 3 290 zł i zawiera: 

- przelot Warszawa - Lizbona - Warszawa z bagażem podręcznym (55x40x20 cm, max. 10 kg + 

druga sztuka 35x20x20 cm),  

- 4 noclegi w hotelach *** w Porto i Lizbonie, pokoje 2/3-osobowe z łazienkami,  

- 4 śniadania,  

- transport na miejscu busem,  

- opiekę licencjonowanego pilota-przewodnika kulinarnego, 

- ubezpieczenie Standard w firmie Signal Iduna (KL 10 000 Euro, NNW 15 000 zł). 

 

Cena nie zawiera: 

- ewentualnej dopłaty do pokoju 1-osobowego (490 zł),  

- lunchy i obiadów - zamawianych indywidualnie z karty we wskazanych i zarezerwowanych 

restauracjach w Portugalii,  

- ewentualnej dopłaty do bagażu rejestrowego (do luku: 15 lub 20 kg), 

- dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w wycieczce kulinarnej (132 zł),  

- dodatkowego ubezpieczenia od następstw chorób przewlekłych (43 zł),  

- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnych przewodników (koszt 60 Euro - płatne 

pilotowi). 
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Cena wyjazdu indywidualnego wynosi 2 590 zł i zawiera: 

- przelot Warszawa - Lizbona - Warszawa z bagażem podręcznym (55x40x20 cm, max. 10 kg + 

druga sztuka 35x20x20 cm),  

- 4 noclegi w hotelach *** w Porto i Lizbonie, pokoje 2/3-osobowe z łazienkami,  

- 4 śniadania,  

- wynajem samochodu w Portugalii,  

- ubezpieczenie Standard w firmie Signal Iduna (KL 10 000 Euro, NNW 15 000 zł). 

 

 

Cena nie zawiera: 

- ewentualnej dopłaty do pokoju 1-osobowego (490 zł),  

- lunchy i obiadów - zamawianych indywidualnie z karty we wskazanych i zarezerwowanych 

restauracjach w Portugalii,  

- ewentualnej dopłaty do bagażu rejestrowego (do luku: 15 lub 20 kg), 

- dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w wycieczce kulinarnej (132 zł),  

- dodatkowego ubezpieczenia od następstw chorób przewlekłych (43 zł),  

- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów (ok. 40 Euro). 

 


