
 

 

 
AURINKO TERVITAB TEID REISIL LISSABONI 

 
Meie reisiesindajad Lissabonis on 
 
Argo Kasela :  + 372 516 0632 
Olga-Annikki Villem: + 372 521 5545 

Kristel Unus: +372 5388 8685 
 
 

Esindajad vastavad telefonitsi meelsasti kõikidele teie küsimustele ajavahemikus 9:00-20:00. 
Erakorraliste probleemidega võite helistada loomulikult ka igal teisel ajal. 
 
Lend: Aurinko otseled Lissaboni  toimub lennukompaniiga Smartlynx, lennuaeg on u 5 t. 
Lennugraafiku leiate Aurinko kodulehelt https://www.aurinko.ee/et/lennuinfo. 
Palume Tallinna lennujaamas olla 1,5-2 tundi enne väljumist. 

NB! Palume lennuajad kindlasti 24 t enne väljalendu oma reisibüroost või Aurinko Tallinna kontorist 
üle kontrollida. Sihtkohas kontrollige lennuajad üle palun Aurinko reisiesindajalt! Aurinko 
tšarterlendudel toimub reisile registreerimine passi või ID kaardi alusel lennujaamas (on-line 
check-ini sellele lennule teha ei saa).                                                                                  
 

Pagas: Registreeritava pagasi määr on 15 kg+5 kg käsipagasit ühe inimese kohta. Kui arvestate 
pagasit reisiseltskonna peale, siis võib ühe kohvri või koti kaal olla kuni 32 kg. Lubatust raskema 

pagasi pealevõtmist ei saa garanteerida ning lennufirmal ei ole kohustust seda ka sihtkohta järele 
toimetada. Palun lisage ka äraantava pagasi sisse oma kontaktandmed (visiitkaart, märkmepaber 
kontaktidega vms). Juhul kui pagas peaks kaduma minema ja kohvril ei ole väljaspool pagasisilti 
(või on see kadunud), saab lennufirma pagasi sees oleva kontaktinfo järgi pagasiomanikuga kiiresti 
ühendust võtta. Terava otsaga esemed nagu küünekäärid, taskunoad, korgitserid vms tuleb 
pakkida äraantavasse pagasisse. Samuti tuleb pakkida äraantavasse pagasisse kõik vedelikud, ka 
hambapasta ja parfüümid. Käsipagasis veetavate vedelike pakkimiseks sobivaid kilekotte saab 

reisiterminalis asuvas R-kioskist ning turvakontrolli kõrval paiknevast automaadist (1 euro eest 
saab 2 mini grip kotti). Kõik dokumendid, ravimid, võtmed, telefonid, sülearvutidraha, ehted jms. 
väärtuslikud asjad, tuleb pakkida käsipagasisse, mitte äraantavasse pagasisse. NB! Käsipagasisse 
tuleb pakkida ka elektroonilised sigaretid ja nende akud. 
Palun tutvuge Smartlyxi pagasireeglitega http://www.smartlynx.aero/passengers/before-the-
journey/baggage-ee. 

 
Teenindus Smartlynxi pardal: lennuki meeskond räägib eesti-, inglise- ja vene keelt. Toite saab 
Tallinn-Lissabon lennule ette tellida kuni 48 tundi enne väljalendu Airo Cateringi kodulehelt 
https://flydinner.com/. Lissabon-Tallinn suunal pole pardlatoitlustust kahjuks võimalik ette tellida. 
Lennu ajal on lisatasu eest võimalik osta jooke ja suupisteid pardamenüü alusel. 
 
Saabumine: Pärast pagasi kättesaamist ootavad teid lennujaamas Aurinko reisiesindajad, kes 

suunavad teid transfeerbussidesse. Transfeer lennujaamast esimese hotellini kestab u  20 min. NB! 
Palume kindlasti esindajat informeerida, kui mingil põhjusel jätate meie transfeeri kasutamata. 
 
Infotunnid: Aurinko reisiesindajad viivad läbi infotunnid, kus saate lähemat teavet nii sihtkoha kui 
ekskursioonide kohta. Infotunni aja teatavad esindajad teile transfeeril lennujaamast hotelli. 
 
Hotellitubade kättesaamine ja äraandmine: Hotellitubadest väljaregistreerumine (check-out) 

toimub hiljemalt 12:00. Hotellides on pagasi hoiuruumid, kuhu vajadusel saab oma pagasi hoiule 

jätta. Hotellist ärasõidu kellaaja teatavad teile Aurinko reisiesindajad kohapeal. 
 
 

https://www.aurinko.ee/et/lennuinfo
http://www.smartlynx.aero/passengers/before-the-journey/baggage-ee
http://www.smartlynx.aero/passengers/before-the-journey/baggage-ee
https://flydinner.com/


 

 

 
 
 
 

 
 
Hea teada 
 
Seitsmel mäekünkal Tejo jõe kaldal laiuv Lissabon on tänu maadeavastusretkedele olnud üks 
keskaegse Euroopa jõukamaid linnu. Tänapäeva Lissabon kuulub Euroopa karismaatilisemate ja 
elavamate linnade hulka. Portugali pealinn pakub lisaks munakivisillutisega keskaegsetele 

tänavatele, kuplitega katedraalidele ja kindlustele mitmekülgset ööelu ning aastaringselt pehmet 
kliimat. Lissabon on tuntud heatasemeliste kalarestoranide ning arvukate võluvate kohvikute 
poolest - lihtsatest ja armsatest kohvimajadest suurejooneliste art deco salongideni. 
 
Turismimkas: Lissabonis majutudes tuleb tasuda turismimaks kohapeal hotellis. Tasud 
erinevad vastavalt sihtkohale ja hotelli ametlikule kategooriale. Turismimaksu 

makstakse 2 €/öö inimese kohta. Alla 13-aastased lapsed ei pea turismimaksu tasuma. 
 
Apteegid ja arstiabi: Eesti Haigekassas kindlustatud inimesed, kes viibivad teises liikmesriigis 
ajutiselt, saavad vajaminevat arstiabi võrdsetele tingimustel selles riigis elavate kindlustatud 
inimestega. Selleks tuleb taotleda Haigekassast Euroopa ravikindlustuskaart. Vajaminev arstiabi ei 
ole siiski tasuta - maksta tuleb patsiendi omavastutustasud (visiiditasu, voodipäevatasu jne) 
asukohamaa tariifide järgi. Lisaks Euroopa ravikindlustuskaardile soovitame sõlmida ka 

reisikindlustuse.  
 

Raha, krediitkaardid ja pangad: rahaühik on euro.  Krediitkaardid, nagu Visa ja MasterCard on 
laialt kasutusel. Pangakaardi kaotamise puhul tuleb viivitamatult teavitada oma panka. Swedbank 
+372 631 0310; SEB +372 665 5100; Luminor Pank +372 628 3300; Coop Bank +372 661 6039. 
Sularahaautomaadist raha välja võttes võetakse teenustasu, enamasti on see 1-2 €, lisaks 2,5% 
väljavõetavast summast. 

 
Helistamine ja internet: Enamike hotellide fuajees on nii wifi kui internetipunkt. Ka 
kaubanduskeskustes on enamasti wifi. Kõne maksumus kohalikule mobiilile ja Eestisse sõltub teie 
mobiilioperaatorist. Portugali kood on +351 ja Lissaboni kood 21. 
 
Joogivesi: Kraanivesi on puhastatud põhjavesi, mis on joogikõlbulik. Turvalisem on alati tarbida 

siiski pudelivett: sem gas (ilma gaasita), com gas (gaasiga). 
 
Jootraha: hotelli pakikandajale, taksojuhile, ekskursiooni bussijuhile  on viisakas anda veidi 

jootraha (u 1-2 eurot). Restoranides võiks jootraha jätta 5-10% arve summast.  
 
Portugali köök: Kohalikus köögis omistatakse eriti suurt tähelepanu komponentide 
mitmekesisusele ja see teebki Portugali köögi nii omanäoliseks. Sisemaal süüakse rohkem lihatoite 

ja patt oleks jätta proovimata kuulsat piri-piri kana. Magusasõpradele pakutakse erinevaid 
maitseelamusi - nunnakloostrite retsepti järgi valmistatud hõrgud koogikesed, Setubali 
apelsinikeeksid või pitsike kuulsat mandlilikööri. 
Portugalis võib liigitada söögikohad nelja erinevasse rühma: 
1. Snack-bar, pastelaria, café - pakutakse kergeid eineid, kuid lõuna ajal võivad pakkuda ka 
odavamat tüüpi päevapraade, suppe, salateid. 
2. Restoranid - pakutakse laias valikus erinevaid roogasid Portugali köögist. 

3. Luksusrestoranid - pakutakse laias valikus roogasid Portugali rahvusroogadest kuni tuntud 
rahvusvaheliste roogadeni. 
4. Mererestoranid (Marisqueira) - pakutakse erinevaid roogasid ookeani andidest. Seda tüüpi 
restoranid on suhteliselt kallid, kuid pakutavat elamust väärt. 

Menüüga on alati võimalik tutvuda ja pakutavast ning hindadest ülevaadet saada juba enne 
sisenemist, kuna menüüd on väljas restoranide ustel ja vaateakendel. Päevasel ajal on levinud ka 

lõunaks päevapraadide (prato do dia) pakkumine. Veinide valik on Portugalis iseenesest 



 

 

mõistetavalt suur, kuid soovitame lõunasöögiks siiski tellida majaveini, mis on hinnatasemelt 
soodsam ja tihtilugu vägagi hea kvaliteediga. 
NB! Restoranides tuuakse kliendi saabudes lauale ka midagi küsimata nii kuklid, juustud, 
pasteedid, või (nn. couvert) ja nende eest tuleb maksta eraldi. Nende hind lisandub tellitavatele 

roogadele. Kui te neid ei soovi, siis andke sellest ettekandjale teada. 
Menüüs võite märgata ka alarühma nimetusega especialidades, mis tähendab, et selle rühma alla 
koondatud roogade valmistamisele ollakse restoranis eriti suured meistrid. 
Lõunasöök (o almoço) on tavaliselt 12:00-15:00 ja õhtusöök (o jantar) 19:30-23:00. Tihtilugu on 
restoranid ajavahemikul 15:00 - 19.:0 suletud. Fado-restorani tasub aga külastada veelgi hiljem, 
alates 22:00. 
 

 
Sisseostud: Lissabon on suurlinn, kus leidub nii ostukeskusi kui väikseid butiike, mis on sama 
suguvõsa käes olnud juba aastasadu. Eriti vintage hõnguline on Baixa piirkond. 
Konservipood ehk Conserveira de Lisboa, asub kuulsal Praça do Comércio'l, töötab seal juba 
aastast 1930 ja valikus on üle 130 erineva konservi- sardiine, tuunikala, anšoovist, turska jne. 
Väga autentne on vaid 4m2 suurune kindapood Luvaria  Ulisses, aastast 1925, Rua do Carmo’l.  

Siin müüdavad kindad on kõik käsitöö. Neile, kes jumaldavad lauanõusid ja kodutekstiili ja muud 
kodudisaini, peaksid sisse astuma kauplusesse A Vida Portuguesa.  Caza das Veillas Loreto on 
Lissaboni vanim küünlakauplus-vabrik. Asutatud juba aastal 1789 ja asub Rua do Loretal. 
Embaixada (Praça do Príncipe Real, 26) on üks Lissaboni kõige huvitavamaid ostukohti. Müüakse 
kõikvõimalikke elustiilitooteid Portugali disaineritelt. A Vida Portuguesal (Rua Anchieta, 11) asub 
2007. a avatud kauplus, mis sai kohe väga populaarseks oma unustuse hõlma vajunud 
traditsiooniliste Portugali toodetega. Lisaks pakendatakse tooted veel stiilsesse retro pakendisse. 

Siit saab osta ka populaarseks saanud Portugali seepi, mis on 100% looduslik ja mida 
valmistatakse juba aastast 1800. Bertrand (Rua Garrett, 73-75) on maailma vanim raamatupood, 

mis asutati aastal 1732. 
Igal laupäeva ja teisipäeva hommikul toimub suur kirbuturg Feira da Ladra ning värskeid saadusi 
saab osta igal hommikul Mercado da Ribeira turult. Suveniiriks tasub kaasa osta nt populaarseid 

korgipuust tooteid - sellest valmistatakse nii disaintooteid kui ehteid. 
 
Transport: Lissaboni kesklinn ei ole väga suur, kuid see on rajatud seitsmele mäele ning linna 
konarlikud munakivitänavad võivad jalgsi ringi uudistavate külastajate elu sageli raskeks teha. 
Lissabonis ringiliikumiseks on mitmeid võimalusi - tramm, buss, metroo, laev, takso, jalgsi, 

elektriline tõukeratas. Rattalaenutusi on mitmeid - Lime, Hive, Voi. Suurim nendest on Lime, kellel 
on mitusada eletrilist tõukeratast üle kogu Lissaboni. Kõige suurem valikuvõimalus on kindlasti 
Baixa ja Cais do Sodre linnaosades. Kasutamine on lihtne - laadige alla vastav äpp, registreerige 
ennast, sisestage personaalne kampaania kood, millega saate tasuta sõiduaega. Äpp näitab teile 
ära ka lähimad vabad rattad ja QR koodiga saate ratta lunastada. Osades linnaosades on ka 
spetsiaalsed jalgrattateed, nt Cais do Sodrést Alcântarasse viib spetsiaalne jalgrattatee. 

 

Lissabonis on olemas ka ulatuslik metroovõrgustik  www.metrolisboa.pt ning hea bussi- ja 
köisraudteeliiklus. Ühe päeva piletiga saab kõikide sõiduvahenditega piiramatult sõita. See maksab 
umbes 4 eurot ja on saadaval metroojaamades. Mugav on liigelda ka meilgi tuntud Uberi, Taxify 
või Cabifyga, kes samuti pakuvad registreerimisel tasuta sõidukrediiti. 
Huvi peaksid pakkuma ka sajandivanused trammid ja rauast köisraudteed, mis rappudes ja 
mürisedes tänase päevani linna seitsme järsu mäe vahel sõidavad. 

 

Vaatamisväärsused: Lissaboni vanalinn ehk all-linn Baixa on üks linna seitsmest imest. See on 
laiade  bulevaride ja stiilste kauplustega Lissaboni keskus. Baixa maavärina järgselt kerkinud 
uhkete hoonete võrgustik on koondunud ümber kahe ajaloolise väljaku - jõeäärse Praça do 
Comércio ning Rossio. Siit algab palmipuudega palistatud Avenida da Liberdade, mis lookleb kuni 
linna rohelise südame – Parque Eduardo VII keskpargini. 
Alfama linnaosa on Lissaboni kõige vanem linnaosa. 1755. a maavärinast jäi puutumata kõrgel 

künkal paiknev Alfama linnaosa, mille kitsastel munakivisillutisega tänavatel saab jalutada ka 
tänapäeval. Mäekünka tipus troonib mauri kindlus - Castelo de São Jorge. 9. sajandist pärit iidse 
lossi päikeseloojangukarva seinad valitsevad endiselt linna üle, olles nähtavad pea kõikjalt. 

http://www.metrolisboa.pt/


 

 

  
 
 

Carmo kloostri varemete juurde pääseb kurikuulsa Santa Justa liftiga. Lifti eesmärk oli kunagi 

kergendada kohalike elanike jalavaeva mägises Lissabonis ühest linnaosast teise pääsemiseks. 
Nüüdseks on see ainult turistiatraktsioon ning järjekorras ootamine võib võtta tunde. 
Triumfikaar on ehitatud Terreiro do Paço väljakule mälestamaks linna ülesehitamist pärast 
laastavat maavärinat 1755. aastal.  Siit algab ka mõnus kohvikute ja poodide allee, kus on eriti 
mõnus atmosfäär just õhtuti. Se katedraal on linna vanim kadetraal, mis sai samuti maavärinas 
tugevalt kannatada, aga taastati. Belemi kvartal, kust oma rännuteed alustasid Portugali 

maadeavastajad, et avastada senitundmatuid maid. Rikkaliku manuelismi parimad näited 

on Belemi torn, mis aastast 1983 kuulub UNESCO maailmapärandi hulka. Samuti pidi see 
saabujatele olema kui tseremoniaalne värav Lissaboni. Ajuda kuninglik palee ja selle 
botaanikaaed. Kuninglik pere elas siin kuni Portugali Kuningriigi lagunemiseni aastal 1910. Palee on 
hiiglaslik, väljastpoolt väga tagasihoidlik aga vägagi detailne ja suursugune seest. Aia külastus 
eraldi tasu eest. Tramm 28 on puust vana tramm, mis veereb läbi Lissaboni kaunimate ajalooliste 
tänavate. Sõit algab Bairro Alto jalamilt, kust vanaaegne tramm sõidab läbi Baixa ja Chiado 

ostutänavate ning pöörab seejärel Alfama ja Graça linnaosadesse, kus munakividega kaetud 
küngastel möödutakse mitmesugustest kaunitest kirikutest ja lossidest. 
Gulbenkiani muuseumis asub üks Euroopa väärikaimaid ajalooliste esemete ja kunstiteoste 
kollektsioone. 20. sajandi suurimaid filantroope, armeenlane Calouste Gulbenkian jättis Lissaboni 
suurema osa oma hellenistlikkest vaasidest, iidsest Hiina portselanist, lisaks veel Rembrandtilt, 
Monet´maale. Vasco da Gama sild on Euroopa pikim sild üle Tejo jõe, kogupikkuseks on üle 17 
km. Nime on sild saanud kuulsa Portugali maadeavastaja Vasco da Gama järgi. 

Lissabonist loodes paiknev Sintra on roheline ja ilus ajalooline linnake, mis 19. sajandil oli 
armastatud paljude poeetide ja kirjanike (näiteks Byron) poolt. Linna suurimaks väärtuseks on 
kaunis tervik, mis on sündinud parkide, aedade ja paleede maitsekast planeerimisest.  Sintra kanti 
1995. aastal UNESCO maailmapärandi nimekirja just kultuurmaastikuna. 

1930. aastal rajatud botaanikaaed Estufa Fria (tõlkes külm kasvuhoone) võimaldab tutvuda 
troopiliste vihmametsade taimestikuga. Koosneb kolmest suurest alast: Estufa Quente (soe 
kasvuhoone), kus on suurt niiskust vajavad taimed; Estufa Doce (magus kasvuhoone) taimede 

jaoks, mis eelistavad kuivemat kliimat ja Estufa Fria jahedamat temperatuuri nõudvate taimede 
jaoks. 

Aastavahetuse pidustused: Võimalusi aastavahetuse tähistamiseks Lissabonis on mitmeid. 
Vahetult enne aastavahetust toimub Lissabonis Praça do Comérciol (Terreiro Do Paco) ehk linna 
keskväljakul mitmeid kontserte ja muusikaüritusi. Samuti on väga populaarsed fado e 

traditsioonilise Portugali muusika õhtud. Traditsioonilist fado õhtut, mis sisaldab õhtusööki ja 

etendust, saab nautida Alfama, Mouraria ja Bairro Alto linnaosades. 
 
Kui eelistate olla keset sündmusi, siis soovitame minna Praça do Comérciole (Terreiro Do Paco) või 
Belémi, kus saab nautida elavat muusikat ja linna vägevaimat ilutulestikku. Muusikat teevad 
kohalikud bändid ja lauljad. Üritus on kõigile tasuta. Väga levinud on ka pidulikumad ja pikemad 
õhtusöögid sõprade seltsis, mille käigus võetakse vastu uut aastat. Mitmed hotellid ja kasiinod 
korraldavad glamuurseid aastavahetuse pidustusi, kus  härradelt eeldatakse smokingut või 

tumedat ülikonda. Aastavahetust on võimalik vastu võtta ka romantilisel jõe seilaval kruiisilaeval. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 

Ekskursioonid 
 

Allpool leiate valiku eestikeelseid ekskursioone, mille toimumise eelduseks on vähemalt 20 
osavõtjat. Lastele kehtib soodustus kuni 50%. NB! Ekskursioonide hinnad ja programm võivad 
muutuda. NB! Kui soovite Lissaboni eestikeelsetel ekskursioonidel osaleda, siis palun ostke need 
juba enne reisi Aurinko reisibüroost või oma reisikonsultandilt. Kohapeal müümiseks jäävad vaid 
mõned üksikud vabad kohad. Vabade kohtade olemasolul saab kohapeal ekskursioone osta vaid 
sularahas eurodes. 
 

 
Portugali õhtu, 28.12 
Veedame õhtu ühes Lissaboni kesklinna kuulsaimatest fadomajadest. Fado on Portugali 
muusikastiil - nukker ballaaditaoline laul viiuli või kitarri saatel. Fado pärineb ladinakeelsest sõnast 
fatum ehk saatus ning laulud jutustavad enamasti õnnetust armastusest ja kurvast saatusest. 
Etenduse juurde kuulub kolmekäiguline õhtusöök jookidega. 

NB! Aurinko esindajaga kohtute fadomaja juures. Info, kuidas iga konkreetse hotelli juurest 
fadomajja tulla esindajalt infotunnis. Transfeer ei kuulu hinna sisse. 
Hind:  55 €, laps vanuses 2-11. a 28 € 
 
 
Lissabon, Sintra ja kuninglikud kuurortlinnad, 29.12 
Ekskursioonipäev algab vaateplatvormilt linna rohelise südame - Eduardo VII pargi kohal, kust 

naudime vaadet Lissaboni linnale. Sõidame Avenida da Liberdade elegantsel avenüül ning näeme 
kahte tähtsaimat väljakut - Marquês de Pombali ja Rossiot. Peatume Lissaboni keskuses - Baixas, 

jalutame mööda vanima linnaosa Alfama tänavaid ning imetleme arvukaid kahhelkividega kaetud 
majaseinu. Möödume Praça do Comérciost ehk kommertsväljakust ning jõuame mööda jõekallast 
sõites Belemisse. Külastame kuulsatele Portugali maadeavastajatele pühendatud Jeronimose 
kloostrit, peatume Belemi torni juures, kust laevad ekspeditsioonidele saadeti ning näeme Tejo jõe 
kaldapealsel meresõitjate mälestusmarki. Piki rannikut kulgedes möödume kuurortlinn Estorilist, 

näeme Pürenee poolsaare suurimat kasiinot ja kauneid aedu. 19.sajandi lõpus - 20.sajandi alguses 
Portugali kuningate suveresidents Cascais oli 2018.a Euroopa Noortepealinn. Käänuliste tänavate, 
pisikeste muuseumite, mõnusate aedade, brändikaupluste, kalarestoranide ning uhke sadamaga 
linnas jääb aega ringi vaatamiseks või lõunatamaiseks. Järgmiseks suundume Cabo da Roca'sse - 
Euroopa kõige läänepoolsemasse punkti (sõltub ilmaoludest). Külastame UNESCO 
maailmapärandisse kuuluvat Sintrat - Portugali kuningate keskaegset suvepealinna ning käime 

Rahvuspalees so kaksiktornide ja küllusliku manuelistliku sisekujundusega loss, mille luksuslikes 
saalides võib imetleda 15-16 sajandist pärit azulejosid ehk käsitsi maalitud kahhelkivisid jpm. 
NB! Cabo da Roca on väga tuuline paik ning selle külastamine on võimalik vaid soodsate ilmaolude 

korral. 
Hind:  60 €, laps vanuses 2-11. a 35 € 
 
 

Keskaegne Evora & Herdade Do Esporao viinamarjaväljad, 30.12 
Suundume Lissabonist lõunasse - UNESCO maailmapärandi hulka arvatud Evorasse, mis on üks 
paremini säilinud keskaegseid Portugali linnu. Teeme ringkäigu 14 .sajandi linnamüüride vahel 
looklevatel kitsastel tänavatel, imetleme võluvaid valgeid hooneid ja kauneid väljakuid. Külastame 
2-3. sajandist pärit Diana templit, mis oma 14 marmorist korintose sambaga on üks paremini 
säilinud Rooma-aegseid monumente kogu Portugalis. Näeme Praça do Giraldo keskväljakul 
kõrguvat roosa graniitfassaadiga katedraali ehk Se'd - mille ehitamist alustati koos mauride 

Portugalist väljaajamisega 12.sajandil. Loomulikult käime ka Evora kõige kuulsamas ja õudsamas 
paigas - frantsiskaani kirikus paiknevas 17.sajandi Luukabelis, mille mungad ehitasid 
ruumipuuduse pärast kirikute ja kloostrite surnuaedades. Kabeli seinad ja sambad koosnevad u 
5000 inimese koljudest ja luudest. Evoras jääb vaba aega lõunatamiseks ning ringivaatamiseks. 

Seejärel sõidame Alentejo piirkonna südamesse- Herdade do Esporãosse, kus laiuvad 
viinamarjaväljad, oliivisalud, viljapuuaiad ja maitsetaimepõllud. Peatume, et degusteerida 

kohalikke veine. 
Hind:  75 €, laps vanuses 2-11. a 40 € 



 

 

 
 
Kloostrid, kindlused ja maaliline Atlandi ookeani rannik, 31.12 
Suundume Lissabonist põhja poole. Esimese peatuse teeme Obidoses - 1,5 km pikkuse keskaegse 

müüriga ümbritsetud kindluslinnas. Munakivisillutisega kitsastel tänavatel jalutades saab 
kohvikutes proovida piirkonna traditsioonilist kirsilikööri - Ginjinha d'Obidos´t, mida tänapäeval 
armastatakse serveerida šokolaadist tassis. Seejärel külastame Alcobaca kloostrit, mille 12.sajandil 
rajas Portugali esimene kuningas - Afonso Henriques. Riigi võimsaimas ning rikkaimas kloostris 
elas 999 munka ning jumalateenistused toimusid lausa 24 tundi ööpäevas. Järgmiseks sõidame 
ookeaniäärsesse kalurikülla Nazaresse, mis on tuntud 1,5 km pikkuse kuldse liivaranna poolest 
ning on juulis-augustis populaarne turismikuurort. Nazare on armastataud paik uue aasta 

vastuvõtmiseks ning juba aastavahetusele eelnevatel päevadel toimub vabaõhulavadel erinevaid 
üritusi. Nazares jääb vaba aega hõrgutavate mereandide nautimiseks või omal käel ringi 
vaatamiseks. Pealelõunal külastame UNESCO maailmapärandisse kuuluvat Batalha ehk Võitluse 
kloostrit, mis ehitati 14. sajandil tähistamaks suurt rahvuslikku võitu Kastiilia vägede üle. See 
tõeline arhitektuuriline meistriteos on üks Portugali parimaid manuelismi (hilisgooti stiil, milles on 
mauri, itaalia ja flaami jpt elemente) näiteid. 

Hind:  75 €, laps vanuses 2-11. a 40 € 
 
 
Ülaltoodud info on antud 10.12.2019 seisuga ning võib Aurinkost mitteolenevatel põhjustel hooaja 
vältel muutuda. Teeme kõik endast oleneva, et infot jooksvalt ajakohastada.  

 
 

 
Meeleolukat aastavahetust! 

 


