
Kelionė į Portugaliją (gegužės 19-25 d.) 

Preliminari programa  

 

Sekmadienis, gegužės 19 d. 

Atvykimas į Porto tarptautinį oro uostą; 

Pervežimas į viešbutį Aveiro mieste; 

Aveiro yra nedidelis Portugalijos miestelis, įsikūręs vos už kelių kilometrų nuo vandenyno. 

Aveiro garsėja savo kanalais, regionui būdingais laiveliais ir druskos laukais. Miestas gražus 

savo bažnytėlėmis – verta pamatyti Aveiro Katedrą (Rua Batalhao Cacadores 10, Aveiro, 

Portugal), senąją traukinių stotį (baltas pastatas, dekoruotas mėlynais, ant keraminių plytelių 

ištapytais paveikslais, kokių vėliau tikrai išvysite ne vieną).  

Vakarienė viešbutyje. 

 

Pirmadienis, gegužės 20 d. 

Pusryčiai viešbutyje 

Rytas: ekskursija po Aveirą. 

Aveiriečiai didžiuojasi savo saldumynais, ypač ovos moles. Tai be galo saldūs, suploto 

kiaušinio, žuvies arba statinaitės formos gardumynai iš trynių ir cukraus įdaro, gaubiamo 

plonyčio baltos tešlos sluoksnio. Šių saldėsių galima nusipirkti beveik kiekvienoje Aveiro 

cukrainėje (Pastelaria).  

Kelionė „Moliceiros“ valtimi. 

Laivai, vadinami moliceiros, anksčiau būdavo naudojami dumblių rinkimui ir 

transportavimui, tačiau dabar jais dažniausiai plukdomi turistai. Portugališkųjų gondolų 

pirmagaliai dažnai išdažyti ryškiomis spalvomis, papuošti meniškais piešiniais. Žalsvo 

vandens kanaluose knibždėte knibžda žuvų, rodos - tik ištiesk ranką ir pagausi. 

Po pietų: kelionė į Costa Nova pakrantę ir vizitas į Porceliano muziejų „Vista Alegre“ 

Grįžimas į viešbutį, vakarienė viešbutyje. 

 

Antradienis, gegužės 21 d. 

Pusryčiai viešbutyje (anksti ryte) 

Visos dienos kruizas Douro upės slėniu (pietūs įskaičiuoti) 



Douro upės slėnis – tai vieta, kurioje auginamos vynuogės, iš kurių gaminamas portveinas. 

Beje, 17 a. britai, gabendami vyną iš Douro slėnio ir būgštaudami, kad ilgos kelionės metu šis 

vynas nesugestų, į jį įpylė brendžio - taip gimė portveino idėja. Vynuogynai čia išsidėstę 

vaizdingomis terasomis stačiuose upės slėnio šlaituose, Portugalijos šiaurėje. Douro slėnis 

yra saugomas Unesco. 

Grįžimas į viešbutį. Laisvas laikas. 

 

Trečiadienis, gegužės 22 d. 

Pusryčiai viešbutyje 

Kelionė traukiniu į Porto. Ekskursija po senamiestį; 

Porto miestas - labai senas miestas su didžiuliu senamiesčiu, žavingais namukais, mažytėmis 

lauko kavinukėmis, vyninėmis, jaukiomis parduotuvėlėmis ir siauromis akmenimis grįstomis 

gatvelėmis. Kita vertus ten gausu milžiniškų modernių pastatų, gigantiškų tiltų, didžiulių 

prekybos centrų, erdvių aikščių ir triukšmingų naktinių klubų. Miestas yra vadinamas 

Portugalijos Paryžiumi bei Portveino sostine - tai bene taikliausios frazės, apibūdinančios ties 

Duero upe įsikūrusį Portą. Kartu šis romėnų įkurtas miestas laikomas ir neoficialia šiaurės 

Portugalijos sostine ir yra antras pagal dydį Portugalijos miestas po sostinės Lisabonos. Be 

to, miestas davė pavadinimą ir visai šaliai.  

Galimas susitikimas Porto TAU 

Grįžimas į viešbutį, vakarienė. 

 

Ketvirtadienis, gegužės 23 d. 

Pusryčiai viešbutyje 

Visa diena Koimbros mieste.  

Koimbra garsėja seniausiu universitetu (įkurtas 1920 metais) Portugalijoje ir vienu seniausių 

Europoje, kur 20% gyventojų yra studentai su savo juodomis uniformomis ir besiplaikstančiais 

jų apsiaustais. Nuostabus senamiestis ir siauros gatvelės lyg ir vis dar alsuoja senove, bet tuo 

pačiu matyti ir modernaus gyvenimo ženklai. Jei norite pajusti tikrąją Coimbros dvasią 

užlipkite iš miesto centro (baixa) iki universiteto siaura akmenine gatvele (R. de 

Quebracostas), ten išgirsite ir garsųjį Coimbros fado (studentiški romansai) ir pamatysite 

Coimbros keramikos grožį bei pajusite kokie „saldūs” mokslo vaisiai.  

Apsilankymas garsiame Koimbros universitete ir jo didingoje bibliotekoje.  



Universitete tiesiog būtina aplantyti senąją biblioteką (biblioteca Joanina) ir karališkąją 

iškilmių salę (Sala dos Capelos) bei koplyčia su vieninteliais Portugalijoje tokios rūšies 

vargonais. 

Galimas susitikimas Koimbra TAU; 

Vakarienė viešbutyje. 

 

Penktadienis, gegužės 24 d. 

Pusryčiai viešbutyje 

Vyno kelias ir lengvi pietūs Bairradoje.  

Bairrada -Portugalijos vyno regionas, įsikūręs Beira Litoral provincijoje. Regionas turi 

aukščiausią Portugalijos vynų klasifikaciją Denominação de Origem Controlada (DOC).  

Apsilankymas vyno rūsyje, vyno muziejuje ir „Bussaco“ rūmuose. 

Bussaco rūmai baigti statyti 1907-ais – dabar tai prabangus viešbutis, apsistojusiems 

leidžiantis pasijausti tikrais karaliais. Apylinkes aplink Bussaco tvarkė ir puoselėjo Karmelitų 

vienuolynas, veikęs čia nuo 1628 m. Vienuoliai ne tik įkūrė vienuolyną, bet ir išpuoselėjo retų 

medžių ir netikėčiausių augalų sodą, kuris buvo vadinamas „Žemės rojumi“. Dalis vienuolyno, 

įskaitant barokinę bažnyčią, dar dabar švelniai šliejasi prie dabartinių rūmų.  

Vakarienė viešbutyje. 

 

Šeštadienis, gegužės 25 d. 

Pusryčiai viešbutyje. 

Pervežimas į oro uostą Porto. 

Kelionė lėktuvu į Lietuvą. 

 


