Pakiet INFORMATOR
Lizbona
1. Dojazd do hotelu Lisbon City Hotel:
Po wylądowaniu, w hali przylotów należy kierowad się zgodnie z
oznaczeniami aby dotrzed do stacji metra, przystanku autobusowego
bądź postoju taksówek. Samolot ląduje o godzinie 14:15 tak więc w dzieo
można skorzystad z 3 opcji dojazdu do hotelu.
a) Metro
Bilety:
Bilet kupujemy w biletomatach zlokalizowanych na stacji przed
bramkami do metra, których obsługa nie powinna sprawiad
problemów (można zmienid język na angielski). Bilet kosztuje
1,40€, jednak przy pierwszym zakupie należy doliczyd 0,50€ za
kartę Viva viagem, którą przy następnych przejazdach można
doładowad.
Dojazd:
Po dotarciu do metra na lotnisku nie ma możliwości popełnienia
błędu wejścia do złego wagonu czy też linii metra, ponieważ na
lotnisko dojeżdża tylko linia czerwona. Należy wsiąśd do pociągu
jadącego w kierunku stacji koocowej czerwonej linii o nazwie: Sao
Sebastiao. Na stacji Alameda należy przesiąśd się na linie zieloną w
kierunku Cais do Sodre (bez ponownego przechodzenia przez
bramki!). Wychodząc na stacji Anjos, pozostaje do przejścia około
100 m na skrzyżowaniu ulic R. Alvaro Coutinho i Av. Alm. Reis gdzie
znajduje się hotel (mapka).
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b) Aerobus
Przystanek autobusowy znajduje się przy wyjściu z hali przylotów.
Bilet kosztuje 3,6€ w jedną stronę i 5,4€ w dwie. Należy go kupid u
kierowcy. Należy wysiąśd na przystanku Av. Almirante Reis/ R.
Angola i kierowad się do hotelu na skrzyżowaniu ulic R. Alvaro
Coutinho i Av. Alm. Reis (mapa).
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c) Taxi, Uber
Koszt od kilkunastu euro w zależności od korków.
Dojazd na lotnisko:
Samolot startuje o 16:20 więc podobnie jak wcześniej można skorzystad z
3 opcji wymienionych wcześniej ze zmianami:
a) Metro: dojeżdżając do terminala 1 należy skorzystad z darmowego
busa aby dojechad do terminala 2.
b) Autobus: opcja niekorzystna, gdyż wsiadając na przystanku obok
hotelu musimy przejechad całą trasę (pętle) autobusu by dotrzed
do terminala 1. Podobnie jak wcześniej dojeżdżając do terminala 1
należy skorzystad z darmowego busa aby dojechad do terminala 2.
c) Taxi, Uber: można dojechad bezpośrednio do terminala 2.
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2. Najciekawsze atrakcje Lizbony.
Most 25 kwietnia- symboli Lizbony, długi na ponad 2km i wysoki na 70m
most, łudząco przypominający Golden Gate w San Francisco. Jest to
pierwszy most, który połączył dwa brzegi rzeki Tag. Przejeżdżając przez
niego samochodem należy uiścid opłatę a jego konstrukcje można
podziwiad z wielu miejsc nad brzegu rzeki Tag.
Wieża Belem- Torre de Belem. Jedna z największych atrakcji Lizbony,
ogłoszona jednym z siedmiu cudów Portugalii, wpisana na światową listę
UNESCO. Budowa wieży o białej elewacji i pięknymi wykutymi w
kamieniu rzeźbami rozpoczęła się w 1515 roku i trwała pięd lat. Po
zakooczeniu budowy pełniła funkcję obronną, miała chronid pobliski
klasztor Hieronimitów oraz całe miasto przed atakiem, który miał nadejśd
z oceanu. Była również miejscem gdzie pobierano opłaty i cła od statków,
które wpływały na rzekę Tag. W późniejszych czasach pełniła funkcję
latarni morskiej a w 1580 roku przekształcona została na koszary
wojskowe oraz więzienie.
Klasztor Hieronimitów- jeden z 7 cudów Portugalii, wpisany na listę
UNESCO. Ta pięknie zdobiona budowla z XV wieku została zbudowana w
podziękowaniu za udaną wyprawę do Indii Casco da Gamy. Wewnątrz
pochowane są ważne Portugalskie osobistości, między innymi
wspomniany wcześniej Vasco da Gama.
Najlepsza cukiernia w Lizbonie –Pasteis de Belem. Tylko tam można
skosztowad oryginalnych babeczek z kruchego ciasta z budyniowym
nadzieniem. Ich recepturę znają tylko 3 osoby i jest niezmienna od 200
lat!
Plac miejski- Comercio Plaza. Wielki plac, zlokalizowany tuż przy oceanie.
W samym jego środku można podziwiad posąg króla Jana I. W budynkach
wokoło placu, mieszczą się restauracje oraz urzędy. Niegdyś mieścił się
tu pałac a w nim skarbiec gdzie składowano ogromne ilości złota
pochodzące z wypraw zamorskich i handlu.

Przygotowane dla: Imię i Nazwisko
Numer zamówienia: xxxx

kontakt: info@tworcypodrozy.pl

Alfama- dzielnica Lizbony, gdzie spacerując po ciasnych, klimatycznych
uliczkach możemy posłuchad koncertów fado na żywo oraz usiąśd na
popołudniową kawę w jednej z wielu kawiarenek. Warto odwiedzid też
kościół św. Magdaleny, który ozdobiony jest marmurem oraz
tradycyjnym azulejos.
Katedra Se- Świątynia zbudowana na miejscu niegdysiejszego meczetu.
Wielokrotnie odbudowywana dzięki czemu można zobaczyd różne style
architektoniczne pochodzące z poszczególnych epok. W jej środku
znajdują się liczne relikwie i drogocenne przedmioty sakralne.
Tramwaj linii 28- Najpopularniejszy tramwaj Lizbony! Przejeżdża koło
najsłynniejszych atrakcji Lizbony, dlatego codziennie jest pełen turystów.
Warto rozpocząd wycieczkę na początku jego trasy, wtedy będzie większa
szansa na wciśnięcie się do środka.
Elewador da Bica- Żółty pocztówkowy tramwaj/winda, przejeżdżający
ulicą Rua da Bica przy której stoją kolorowe budynki z wiszącym na
zewnątrz praniem. Kooczy swoją trasę przy punkcie widokowym
Miradouro de Santa Catarina, z którego roztacza się piękny widok na
rzekę i most 25 kwietnia.
Winda Santa Justa- najbardziej znana z Lizbooskich wind. Została
zaprojektowana przez ucznia Gustawa Eiffla, stąd podobieostwa do
słynnej wieży. Z ostatniego poziomu można podziwiad panoramę miasta.
3. Komunikacja miejska w Lizbonie.
Metro:
Bilet na jeden przejazd zakupiony w biletomacie: 1,45€, przy pierwszym
zakupie należy dopłacid 0,50€ za kartę Viva Viagem, którą można
ponownie doładowad. Bilet jest ważny przez 60min, w trakcie których
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można zmieniad linie metra (bez wychodzenia ze stacji) a także przesiąśd
się na inny środek komunikacji. Metro jeździ codziennie od 6:30 do 1:00.
Autobus:
Bilet na jeden przejazd przy użyciu karty Viva Viagem, obowiązuje na
takich samych zasadach ja opisano wcześniej. Ponadto istnieje możliwośd
zakupu biletu u kierowcy w cenie 1,85€, ale obowiązuje on tylko na ten
konkretny przejazd.
Tramwaj:
Bilet na jeden przejazd przy użyciu karty Viva Viagem, obowiązuje na
takich samych zasadach ja opisano wcześniej. Ponadto istnieje możliwośd
zakupu biletu u motorniczego w cenie 2,9€, ale obowiązuje on tylko na
ten konkretny przejazd.
Windy:
Bilet na jeden przejazd przy użyciu karty Viva Viagem, obowiązuje na
takich samych zasadach ja opisano wcześniej. Ponadto istnieje możliwośd
zakupu biletu u motorniczego w cenie 5,15€ winda Santa Justa, 3,7€
windy Gloria, Bica i Lavra. Podobnie jak wcześniej bilet taki obowiązuje
tylko na ten jeden konkretny przejazd.
Bilety łączone:
Bilety na 24h (metro, tramwaje, autobusy, windy): 6,30€
Bilety na 24h (meto, tramwaje, autobusy, windy i promy): 9,35€
Bilety na 24h (meto, tramwaje, autobusy, windy i pociągi CP): 10,40€

4. Jedzenie
Dorsz- Portugalczycy spożywają ogromne ilości dorszy, przygotowanych
na dziesiątki sposobów. Najbardziej znane danie to bacalhau secosuszony dorsz, narodowa potrawa Portugali i pasteis de baclhau- krokiety
z dorsza.
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Sardynki- druga po dorszu ryba pod względem popularności. W
restauracjach warto spróbowad świeżych, grillowanych rybek a w sklepie
kupid konserwy, które zawierają sardynki najwyższej jakości i o
najlepszym smaku.
Catapalana- danie przygotowywane w specjalnym miedzianym garnku,
zawierające ryż, ryby i skorupiaki.
Pasties de natas- ciasteczka z ciasta francuskiego z pysznym jajecznowaniliowo- cynamonowym nadzieniem. Te oryginalne można zjeśd tylko
w cukierni w dzielnicy Belem i nazywają się Pasties de Belem.
Wino- Portugalia jest jednym z największych producentów wina. W
szczególności należy spróbowad wzmacnianego wina Porto w różnych
odmianach ( Ruby, Tawny, Vintage) i lekkiego wina Verde.
Pomaraocze- te pochodzące z regionów Algarve mają zupełnie inny smak
niż ten znany nam, pochodzący z supermarketów.
5. Bezpieczeostwo
Aktualne informacje o kraju i ostrzeżenia Ministerstwa Spraw
Zagranicznych można przeczytad na stronie: KLIK.
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