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25.07. Превоз авионом,  Београд-Лисабон 

 

 Пут у Португалију и на Азорска острва планиран je тако да се све локалне туре и обиласци 

реализују из три центра: из Лисабона, Порта и Понта Делгадe, глaвног града на Азорским 

острвима. Такође ћемо бити смештени у свим поменутим градовима, на добрим локацијама, али 

због прилично високих цена смештаја у Португалији и Азорима , због топ сезоне, боравићемо у 

хостелима, углавном са вишекреветним собама. 

 Локални превоз није планиран већ ћемо за сваку туру на лицу места бирати врсту превоза, 

- воз, аутобус, изнамљени минибус или нека друга варијанта - па овај трошак није укључен у 

укупну цену пута. 

Ово је оријентациони план тако да ће детаљнији план бити познат након формирања групе 

и куповине авио карата, а биће разматран на састанцима групе пре поласка на пут. 

 

26.-30.07. Лисабон и околина 

Лисабон, најзападнија  европска престоница, спада у најстарије градове у Европи, основали су га, 

кажу,  Феничани у 12 веку пре нове ере, и дали име овом граду.  После су дошли Римљани, оставили 

доста трагова по целој Португалији, па Арапи још више, читави квартови подсећају на њих са својим 

узаним улицама и керемичким азулеж полочицама које се и данас производе, а затим долази колонијално 

доба са својим китњастим "мануелинским стилом" којим су украшаване краљевске и друге палате, 

манастири, подизане огромне катедрале и куле као што је Белем на обали мора. 

 У некадашњим палатама данас су музеји. Посетићемо бар неке од њих као: музеј Берардо са 

делима Далија и Пикасоа,  археолошке збирке и поморски музеј у манастиру Св Јеронима и друге. Сам 

град је под заштитом Унескоа иако је велики део града био разрушен у земљотресу 1755 год., али је 

много тога преостало из тих "времена открића" као и барокни кварт подигнут  после земљотреса.  

У овом лепом граду који понекад  пореде са Римом јер је смештен на седам брежуљака, а има и 

свој Тибар, то је река Тежо, боравићемо 5 дана и одатле ићи на планинарске туре, уз  купање тамо где је 

могуће и обиласке занимљивих локалитета, а могуће и винарија. Доста тога се може обилазити 

индивидуално или у друштву, како се договоримо, јер кажу да је Лисабон лак за сналажење, малтене је 

немогуће изгубити се у њему јер је  урбанистички план града доста јасан.  

 

 
   

 

Планинаране планинарске  туре из Лисабона: 

-Јужна тура -  до Националног парка Арабида на југу, код Сетубала. То је тура по висовима 

изнад морске обале ( Formosinho 501m), по клифовима и силазак до морске обале и купање. 

-Северна тура - предвиђа одлазак на север до Националног парка Синтра где се налазе познати 

дворци. На том подручу постоји  доста пешачких стаза до највишег врха  Cruz Alta-528м са кога је добар 

видиковац. Западно од овог подручја налазе се стрме стене на обали Атлантског океана –Cabo da Roca  

које представљају најзападнији деo  континенталнe Европе. 

-Трећи одлазак из Лисабона је - град Евора, стар преко 2000. година. Крај са доста винограда у 

регији Алентежо. То је град музеј који су освајала Римљани и Мавари али га освајачи нису рушили већ у 

њему остављали богатство. Посебно Мавари са својим утицајем на архитектуру. Овде је могућа посета 

некој од локалних винарија.  



  
Евора 

  
Пешчане плаже Арабиде- Скице тура на приложеним картама су оријентационог карактера. 

 
 

Палата Пена у Синтри  

  
Cabo Da Roca-најзападнија тачка Европе 

 

30.07.Лисабон-Порто, одлазак возом за Порто 

 

 

 

 

 

 



30.07.-03.08.Порто и околина. 

 
 

 
 

Порто је други по величини и значају град 

у Португалији, смештен у њеном северном делу на ушћу 

реке Дуро у Атлантски океан,  од давнина  познат по гајењу 

винове лозе. Вино и море, клима и катедрале су нешто што 

га одређује и даје карактер. Град  краси мноштво старих 

цркава још из средњег века, палате, тргови и мостови а 

најстарији и најлепши је железнички који је пројектовао 

чувени Гистав Ајфел.  

Током 14. и 15. века доба експанзије Португалије 

које је уследило после откривања поморских путева ка 

Индији и Америци,  велики значај и заслуге у томе 

припадају Порту као важној луци и великом 

бродоградилишту.  

После обиласка Порта ићи ћемо у обилазак околине која обилује природним лепотама, језерима 

и водопадима. Такав је и  познати национални парк  

 

Пенеда-Гереш на северу, скоро на самој шпанско португалској граници, који је због својих реткости и 

интереса националне и међународне јавности 1971 проглашен за национални парк. У њему се могу наћи 

остаци првих насеобина из 6 миленијума пре н.е, „долмени“  мегалистке структуре старе 7000 година 

непознате намене, могуће као гробне стеле. Ту су за геологе интересантне геолошке структуре сведоци 

интерконтиненталних судара пре 300-400 милиона година, овде су нађени и почеци земљорадње. Има 

такође очуваних римских путева и мостова. Ова област је заштићена као биосфера због бројних 

варијетета и ендемских птичјих и животињских врста, од значаја је и заштићена због чистоте планинских 

вода и ваздуха, јер су насеобине ретке а највећи значај посвећује контролисаном туризму, а обележене 

планинарске стазе су тако уклопљене да обухватају многе од ових реткости.   

  
03.08.Превоз авионом Порто-Понта Делгада /Азорска острва/ 

 

03.08.-08.08. Азорска острва 
 

Азорска острва или краће Азори су португалска острва  у 

Атлантском океану и аутономна покрајина Португалије, која 

се налази око 1500 км западно од обале Европе, тј. Од 

копненог дела Португалије, стога ћемо до њих морати 

авионом.  

На острвским обалама су бројне пешчане плаже од 

вулканског црног песка а јединствена су и поља чаја, једина 

у Европи који се овде гаји на великим површима још од 18 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/14._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/15._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5


века, захваљујући благој клими и вулканском тлу, те је кажу  јединствене ароме. Чак се и ананас гаји на 

овом нестварном острву познатом по туризму. Људи ипак највише долазе због сурфовања и да би 

гледали китове и делфине који се у овом подручју често могу видети, могуће захваљући огромној дубини 

воде, јер су Азорска острва, кажу, врхови највиших планина на свету, ако се узме у обзир висина од 

подножја планина у мору.   

За време боравка на Азорима бићемо смештени на највећем од ових 9 острва, Сан Мигелу, у 

највећем граду и седишту ове покрајине -   Понта Делгада  и одатле ићи на дневне туре и обилазак 

кратера  испуњених водама тиркизне и смарагдне боје. 

Туре по ободима кратера или силасци до језера могу бити различитих дужина и тежине што ће 

зависити од састава групе, временских прилика и других околности. На највећем острву Сан Мигуел 

налазе се три велика језера у вулканским кратерима, и то: језеро Фурнаш, језеро Фого и језеро  Азул. 

Поред обиласка језера на овим турама ћемо видети још и изворе топле воде, водопаде и обиље биљног и 

животиљског света. Највиши  врх се налази на источном делу острва  на планини Вара, на који ћемо ићи 

уколико дозволе временски услови јер су карактеристичне брзе и нагле промене времена на острву, 

првенствено промена сунчаног у кишно време.  

 

  
Језеро АЗУЛ- Скице тура на приложеним картама су оријентационог карактера. 

  
Језеро ФОГО  

  
Језеро ФУРНАШ  



 

  
Планина ВАРА 

 

 
08.08. Превоз авионом Понта Делгада-Лисабон. 

09.08. Превоз авионом Лисабон-Београд 
 

ТРОШКОВИ:  УКУПНА ЦЕНЕ ПУТА ПО ОСОБИ ИЗНОСИ 1280 ЕВРА. 
 

У цену су урачунати следећи трошкови:  

- Повратне авионске карте Београд-Лисабон- Београд и Порто-Понта Делгада-Лисабон,  са аеродромским 

таксама и пртљагом, 5 ноћења у Лисабону,  4 у Порту и   5 ноћења на Азорима, путно осигурање, 

трошкови организације и водича.  
 

У цену нису урачунати: трошкови исхране, улазнице за музеје и националне паркове,  трошкови 

локалног превоза и  индивидуални трошкови. 
 

Цена није коначна све до куповине авионских карата већ је привременог карактера и ако нађемо повољну 

цену за авионске карте могуће је да укупна цена пута буде мања. 
 

Плаћање је у 3 рате: 

-1рата. приликом пријаве - 700Е, због резервације и куповине авионских карата.-до 25.фебруара  

У случају пријаве после овог рока могућа је виша цена условљена ценом авио карте. 

-2 рата. до 15 маја - 300Е, 

-3 рата. до 15 јула - 280Е. 
 

 

Пријаве уз прву рату, фотокопију пасоша и планинарску легитимацију са плаћеном чланарином за 

2020. годину. Ово је оријетациони план пута, а вођа задржава право промене плана у складу са 

условима на терену. За све додатне информације обратите се вођи пута. 
  

Напомена:Одлазак на планинарске акције није обавезан. За учеснике планинарских акција обавезна је 

планинарска опрема за летње услове: Неопходне су квалитетне планинарске ципеле погодне за ходање 

по местимично нестабилном вулканском камењу као и заштита од сунца јер је летњи период па су у тим 

подручјима високе температуре док су на Азорским острвима могуће изненадне јаке кише. 
 

Верољуб Ковачевић,  МБ 456,  

Моб. +381 64 225 99 41,   

Mail: pss.veroljub55@gmail.com 
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