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Grupinės ekskursijos

Pavadinimas Trukmė Diena Kaina
(EUR)

Aprašymas

Sevilija
(apžvalginė

ekskursija ir
apsipirkimas)

Visa diena I, IV 48

Apsilankymas istorinėje Sevilijoje – Andalūzijos 
regiono sostinėje, kupinoje didingų paminklų. 
Pirmasis sustojimas – seniausias tiltas Sevilijoje – 
Trianos tiltas. Laisvalaikiu galėsite aplankyti 
didžiausią pasaulyje Gotikinę Katedrą, Karališkuosius 
Alkazaro rūmus, įspūdingą Marijos Luizos parką ir 
šalia esančią Ispanijos aikštę. Galėsite apsipirkti 
mieste arba legendiniame Judiarijos Santa Kruzo 
rajone. Keliaudami atgal galėsite pasigrožėti 
pirmosios iberoamerikietiškos parodos, įkurtos 1929 
m.  paviljonais.

Fatima Visa diena I, IV 55

Ekskursija prasidės Fatimos Šventovės lankymu, 
laisvalaikiu suvenyrų įsigijimui, pietumis 
(neįskaičiuota) bei dalyvavimu mišiose Apsireiškimų 
Koplyčioje. Čia galėsite apsilankyti Rožinio Mergelės 
Fatimos Bazilikoje bei modernioje rekonstruotoje Šv. 
Trejybės Bazilikoje. Toliau keliausite į Aljustrelio 
kaimą, kur aplankysite trijų piemenų, kuriems 
pasirodė Mergelė, namus (čia jie gimė ir užaugo).

Rytų grožis Visa diena IV 42

Pradžioje vyksite į Faro miestą – Algarvės provincijos
sostinę bei keliausite į 13 a. senamiesčio centrą. Toliau
keliausite į Maurų miestą – Olhao – svarbų žvejų 
miestą bei žinomą vietos turgų. Vėliau vyksite į 
istorinį miestą Tavirą su žymiuoju Romėnų tiltu, 
tipinėmis akmenimis grįstomis gatvėmis bei daugybe 
bažnyčių (įėjimo mokestis neįskaičiuotas). Turėsite 
galimybę aplankyti senąją pilį su puikia vieta miesto 
panoramos įamžinimui. Tuomet laisva laikas pietums 
(neįskaičiuota). Paskutinė stotelė - pasakiškas Cacela 
Velha kaimas, kuriame susitinka Ria formosa susitinka
su Atlanto Vandenynu.

Istorinė Algarvė Visa diena II, IV, V,
VII

43 Jei turite laiko tik vienai išvykai, šioje rasite viską.  
Silves mieste – buvusioje Maurų sostinėje, galėsite 
aplankyti seniausią miesto dalį, kur pamatysite 
didžiausią Algarvės pilį bei Seniausią Katedrą. Toliau 
kopsite į Serra de Monchique kalnus iki Foia – 
aukščiausio Algarvės taško, kur Jūsų lauks nuostabios 
nuotraukos. Leidžiantis žemyn, sustosite pietų 
(neįskaičiuota). Po pietų keliausite į Lagos, kur 
pasižvalgysite po buvusį vergų turgų (15a.), Auksinę 
Šv. Antano bažnyčią, tvirtovę bei senamiestį. Toliau 
keliausite prie Šv. Vincento kyšulio – labiausiai į 



pietvakarius nutolęs Europos taškas, žinomas kaip 
„pasaulio kraštas“. Čia pamatysite puikųjį švyturį, 
didįjį Baleiros žvejų uostą ir Sagres tvirtovę – seniau 
buvusia Navigacijos mokyklą, atrastą Princo Henrio 
Navigatoriaus. 

Tradicinė
Algarvė

Visa diena I, IV 36

Ši ekskursija Jums leis pamatyti tikrąją Algarvę, 
gražiuosius kraštovaizdžius, atokius kaimus, pažinti 
vietinius gyventojus bei jų papročius. Sustosite Loule 
ir pasivaikščiosite senamiesčiu, kur turėsite progą 
pamatyti tradicinį Algarvės krepšių iš palmių lapų 
pynimą - „empreita“. Galėsite apsilankyti tradicinių 
šviežių gaminių turguje bei pasimėgauti ramiąja 
Algarvės kaimų vietove. Vėliau tęsite kelionę kalnais 
iki Querenca, Salir (archeologijos muziejus) bei 
Barranco do Velho (spirito varykla) kaimų. Toliau 
aplankysite gražųjį Alte kaimą – laikomą gražiausiu 
visoje Algarvėje. Laisvas laikas pietums 
(neįskaičiuota) bei puikioms nuotraukoms.

Vakarų Algarvė Visa diena III 35

Pasinersite į Portugalų Atradėjų laikus. Be 
Nacionalinio paminklo - Auksinės Šv. Antano 
Bažnyčios, įspūdingų urvų, Ponta da Piedade uolų, 
Lagos buvo pagrindinė 15a. vergų turgaus vieta. 
Toliau į vakarus – Sagres – nuostabus žvejų uostas, 
šalia – 15 a. tvirtovė. Šv. Vincento kyšulį, žinomą, 
kaip „pasaulio kraštas“, aplankyti tiesiog privaloma – 
tai labiausiai į pietvakarius nutolęs taškas Europoje. 
Čia turėsite progą pasigrožėti vienu gražiausių 
saulėlydžių pasaulyje. Čia taip pat pamatysite vieną 
įspūdingiausių švyturių visoje Europoje.

Tavira Visa diena II, V 28

Kelionė į istorinį miestą Tavirą su žymiuoju Romėnų 
tiltu, tipinėmis akmenimis grįstomis gatvėmis bei 
daugybe bažnyčių (įėjimo mokestis neįskaičiuotas). 
Turėsite galimybę aplankyti senąją pilį su puikia vieta 
miesto panoramos įamžinimui. Šios kelionės 
kulminacija – nepamirštamas fado pasirodymas. 
Laisvas laikas pietums (neįskaičiuota) bei 
pasivaikščiojimui po pavydėtinai švarų miestą. 

Provincijos ir
vynuogynų bei

vyno rūsių
lankymas

Visa diena III, V 42

Silves miestas – pirmoji Algarvės karalystės Arabų 
sostinė. Čia turėsite laiko aplankyti Silves pilį ir 
Katedrą, pastatytus iš raudonų akmenų, charakteringų 
šiai vietovei. Toliau kopsite į Serra de Monchique 
kalnais iki Foia – aukščiausio Algarvės taško, kur Jūsų
lauks nuostabios nuotraukos bei galėsite paragauti 
tipinių šios vietovės likerinių gėrimų. Toliau turėsite 
laiko pietus (neįskaičiuota). Toliau tęsite kelionę iki 
Quinta dos Vales (vynų turtas),kur lankysitės 
vynuogynuose ir vynų rūsiuose. Čia Jūsų lauks 
nepakartojama patirtis – vietinių vynų bei duonos su 
puikiu alyvuogių aliejumi degustavimas. 

Apsipirkimas Visa diena III, 45 Atvyksite į Lisaboną per kabantį „Balandžio 25-osios“
tiltą ir turėsite progą pasigrožėti kvapą gniaužiančiais 



Lisabonoje
miesto vaizdais. Įspūdingas apsipirkimų rojus 
Lisabonos centre suteiks galimybę rasti viską, ko tik 
įmanoma panorėti.

Apžvalginė
ekskursija po
Lisaboną ir

apsipirkimas

Visa diena II, V 50

Būnant Portulagijoje, būtina apsilankyti jos sostinėje. 
Pradžioje apsilankysite Belene, kur rasite daugybę 
žymių Lisabonos orientyrų tokių, kaip Jeronimo 
vienuolynas su Manuelinų architektūra, Padrao dos 
Descobrimentos (atradėjų paminklas) bei kitus. Vėliau
keliausite nuo Beleno bokšto iki upės pakrantės 
miesto centre. Centre vaikštinėdami pamatysite tipišką
Alfamos kaimynystę, Sao Jorge pilį bei kitas 
Lisabonos grožybes. Į Algarvę grįšite Vasko Da 
Gamos tiltu per Tagus upę, kuri laikoma ilgiausia 
visoje Europoje.

Ekskursija po
Lisaboną ir

apsipirkimas
Visa diena III 55

Atvyksite į Lisaboną per kabantį „Balandžio 25-osios“
tiltą ir turėsite progą pasigrožėti kvapą gniaužiančiais 
miesto vaizdais. Čia Jus stebins įspūdingi 
kraštovaizdžiai, pastatai iš atradimų eros, paminklai, 
siaurų gatvelių labirintai bei tipiškos spalvotos aikštės.
Įspūdingas apsipirkimų rojus Lisabonos centre suteiks
galimybę rasti viską, ko tik įmanoma panorėti. Į 
Algarvę grįšite Vasko Da Gamos tiltu per Tagus upę, 
kuri laikoma ilgiausia visoje Europoje.

Silves miestas ir
Monchique

kalnai
Pusė dienos I, III 24

Apsilankymas Silves mieste ir Monchique kalnuose 
apima istoriją, kultūrą bei kvapą gniaužiančius 
kraštovaizdžius.  Silves mieste – pirmojoje Arabų 
sostinėje Algarvės Karalystėje - turėsite laiko 
aplankyti Silves pilį (įėjimo mokestis neįskaičiuotas) 
ir Silves Katedrą, pastatytus iš raudonų akmenų, 
charakteringų šiai vietovei. Toliau kopsite į Serra de 
Monchique kalnais iki Foia – aukščiausio Algarvės 
taško, kur Jūsų lauks nuostabios nuotraukos bei 
galėsite paragauti tipinių šios vietovės likerinių 
gėrimų.

Gibraltaras - II 59 Apsilankymas prie Gibraltaro. 

Lagos ir Šv.
Vincento
kyšulys

Pusė dienos II, V 25

Pasinerkite į Portugališkųjų Atradėjų laikus. Lagos 
atrasite Auksinę Šv. Antano bažyčią bei 15a. vergų 
turgaus vietą. Toliau į vakarus – Sagres – nuostabus 
žvejų uostas, šalia – 15 a. tvirtovė. Šv. Vincento 
kyšulį, žinomą, kaip „pasaulio kraštas“, aplankyti 
tiesiog privaloma – tai labiausiai į pietvakarius nutolęs
taškas Europoje.

Portugališkas
vakaras

- II 50
Puiki proga pasilinksminti bei susipažinti su 
portugališkąja kultūra bei šokiais. 

Apsipirkimas
Faro mieste

Pusė dienos I 22 Aplankysite istorinę Faro miesto dalį šalia 
senamiesčio sienų -  „Villa a Dentro“ bei Ria Farmosa
gamtinė rezervatą. Faro buvo tikras svarbus Romėnų 
uostas bei Algarvės regiono sostinė nuo 1756 metų. 
Dabar Faro – didžiausias miestas Algarvėje. Čia 



galėsite laisvalaikiu apsipirkti arba aplankyti 13 a. 
Katedrą, Se Katedrą bei pasinerti į Episkopų rūmų ir 
Seminarijos architektūrą. Vėliau galėsite pasigrožėti 
500 metrų Regionalinio Etnografinio Muziejaus 
gatvėmis. 

Quarteiros
turgus ir

Vilamoura
Pusė dienos III, 20

Tai yra Jūsų paskutinė galimybė puikiems sandoriams 
čigonų turguje Quateiroje. Vėliau kelionė į Vilamoura 
– didžiausias privatus uostas Europoje. Tai yra 
dažniausiai lankomas uostas pasaulyje, apsuptas 
kavinių, barų bei parduotuvių.

Loule’s turgus Pusė dienos VI 20

Apsilankymas gražiame Algarvės mieste, prisijungiant
prie vietinių gyventojų savaitgalio apsipirkimo 
šurmulio. Tai yra laikas apsilankyti šviežių produktų 
turguje – vienas iš karščiausių taškų nuo 1908 metų 
bei vienas žymiausių čigonų turgų miesto pakraštyje. 
Verta aplankyti pilį bei jos archeologijos muziejų arba 
rinktis klaidžiojimą po gražias gatveles su daugybe 
parduotuvėlių bei promenadų.

Dizainerių
išparduotuvės

ir prekybos
centrai

Pusė dienos I, IV 19

Tai yra pirmasis Potugalijoje didžiausias projektas, 
apjungiantis 110 parduotuvių, įskaitant dizainerių 
išparduotuves bei IKEA ir 8000 m2 laisvalaikio zoną. 
Tai yra ideali vieta praleisti dieną apsiperkant, kur 
rasite viską, ko tik širdis geidžia.  

Dizainerių
išparduotuvės
Algarvėje (VIP
autobusiukas)

Pagal
pageidavimą

I, II, III,
IV, V

10

Tik iš Vlamoura ir Quatera. Apsilankymas atviroje 
gyvenvietėje su daugybe dizainerių išparduotuvių, kur
rasite daugiau nei 60 mados ir stiliaus parduotuvių. 
Čia siūlomos nuolaidos nuo 30 iki 70% visus metus. 

Privačios ekskursijos (iki 5 asmenų, be gido)

Pavadinimas Trukmė Kaina (Iš Algarvės vakarų/ Iš
Algarvės centro)

Aprašymas

Istorinė Algarvė Visa diena 259 Eur/ 259 Eur
Silves, Monchique kalnai, 
Lagos, Sagres ir Šv. 
Vincento kyšulys

Rytų Grožis Visa diena 279 Eur/ 259 Eur
Faro, Olhao, Tavira ir 
Cacelha Velha

Tradicinė Algarvė Visa diena 279 Eur/ 259 Eur
Loule ir Querenca, 
Barranco da Velho, Salir ir 
Alte kaimeliai

Lagos ir Šv. Vincento
kyšulys

Pusė dienos 159 Eur/ 179 Eur
Lagos, Sagres ir Šv. 
Vincento kyšulys

Silves miestas ir Pusė dienos 179 Eur/ 179 Eur Silves miestas ir 



Monchique kalnai Monchique kalnai

Taviros Kultūra Pusė dienos 195 Eur/ 179 Eur Istorinis Upės miestas

Informaciją apie ekskursijas Jums suteiks Tez Tour atstovas informacinio susitikimo metu.
Ekskursijų organizatorius pasilieka teisę keisti kelionių laikus, kainas ir programą.

Visas ekskursijas organizuoja „TEZ TOUR PORTUGALIJA“.


