
 

 

 

  

       
 

                                         

Lisabona  – Sintra – Cabo da Roca (cel mai vestic punct al Europei) 

Fatima – Porto – Batalha – Alcobaca – Coimbra – Obidos – Evora 

Program Senior Voyage  

 

 
 

SENIOR VOYAGE este conceptul gratie caruia 
cetatenii europeni de peste 55 ani (si nu numai) – 

implicit si romanii – pot beneficia de un program 

complet pentru a-si petrece vacanta in cele mai 
cunoscute locuri turistice pline de istorie in perioada 

sezonului turistic redus octombrie-mai. 

Ai intrat in Senior Voyage Club? Nemaipomenit! 
Inseamna ca poti pleca intr-o vacanta premium la 

preturi incredibil de mici.  

Vei avea ocazia sa vezi una dintre cele mai incarcate de 
istorie tari, Portugalia si sa impartasesti experienta cu 

alti seniori din toate colturile Europei. Pentru ca totul sa 

fie usor si accesibil pentru toti, grupul de companii care 
activeaza sub umbrela Memento Holidays 

subventioneaza si negociaza costurile calatoriei facand 

produsul Senior Voyage unic pe piata din Europa. 
Aceasta initiativa se incadreaza in sfera asa numitului 

turism social, oferind ocazia tuturor sa descopere 

lumea! 
Modul de obtinere al  SENIOR VOYAGE CLUB 

CARD, precum si regulamentul dupa care ele 

functioneaza este disponibil la adresa seniorvoyage.eu 
SENIOR VOYAGE CLUB CARD se acorda 

GRATUIT oricarui client care a calatorit in sezonul 

trecut  prin programele noastre pentru seniori sau 
contra cost (25 euro/card) la achizitionarea primului 

pachet SENIOR VOYAGE, pentru a putea beneficia 

de avantajele cardului.  

 

 

385 euro/ loc in DBL 

 
 

 

 

Bucuresti 

 

 
 

 

01.10, 04.10, 06.10, 08.10, 11.10, 13.10, 

15.10, 18.10, 20.10, 25.10, 27.10, 30.10, 

03.11, 06.11, 13.11, 11.12, 12.01, 23.02, 

16.03, 19.03, 27.03, 30.03, 04.04, 13.04, 

17.04, 20.04, 24.04, 25.04, 27.04, 01.05, 

02.05, 04.05, 08.05, 09.05, 11.05, 15.05, 

16.05, 18.05, 22.05, 23.05, 25.05, 29.05, 

30.05 
 

 
 
 

6 nopti 

 

 

Minim 50% 

 

 
 

Senior Voyage iti propune 

Portugalia, o destinatia ideala avand o 

clima blanda si un sezon turistic care 

dureaza tot anul.  

Portugalia nu este, cu siguranta, 

pretentioasa. Cunoscuti ca fiind 

rezervati, portughezii sunt, de fapt, 

oameni cordiali, inclinati spre 

independenta si poligloti – deci cu atat 

mai multe motive pentru a-i cunoaste. 

Lisabona ofera un tablou unic de 

atractii culturale, restaurante excelente 

si accesibile, strazi laturalnice ireale si 

aerul sarat al Atlanticului – vei avea 

sentimentul limpede ca te afli pe 

marginea Europei. Inima comerciala a 

Lisabonei se intinde intre doua piete, 

Praca Doom Petro IV, mult mai 

cunoscuta ca Rossio, si incantatoarea 

Praca do Comercio, care are 

deschidere la rau. Lisabona este 

considerat orasul celor sapte coline, 

insa monumentul de pe varful cel mai 

vizibil este fara nicio indoiala Castelo 

Sao Jorge. Principalele districte de 

interes pentru vizitatori sunt centrul 

Baixei, Chiado, Bairro Alto si Alfama. 

Catre vest se intinde Belem-ul, un loc 

care nu trebuie ratat. 

Al doilea oras ca marime al 

Portugaliei, cu mai mult de un milion 

de locuitori, Porto se mandreste cu 

cateva atractii importante aflate pe 

malul raului. Structura urbana densa  a 

orasului  si  tesuta inca  de   pe  

 

vremea fenicienilor si romanilor cand 

Porto era cunoscut drept Cale (cuvantul 

grecesc pentru „frumos”), adaugandu-se 

la el, mai tarziu, Portus (port) pentru a 

deveni Portus-Cale – de aici originea 

numelui national. 

Localitatea de coasta favorita a 

Portugaliei, Costa de Estoril, 

imbratiseaza cel mai vestic punct al 

Europei Continentale, Cabo da Roca 

(Capul Roca). Farul din Cabo , din 1846, 

emite o raza de lumina vizibila de la 42 

km de pe mare. Capul Roca este punctul 

cel mai vestic al Europei Continentale si 

cel mai aproape de Americi.  Privelistile 

de 360 de grade sunt fantastice, iar o 

cruce de pe un versant al stancii 

marcheaza punctul cel mai vestic. 

Unul din orasele care nu trebuie ratate 

este Evora. Este inconjurat de ziduri 

masive si incununat de o catedrala care 

domina casele aflate pe terase neregulate. 

Labirintul de strazi pavate pare sa nu 

aiba niciun ritm sau motiv. Dupa fiecare 

colt se pare ca este un conac, o biserica 

sau o structura exceptionala. Multe 

cladiri dateaza din perioada de 

prosperitate din timpul Renasterii. 

Fatima, sanctuarul cel mai important al 

Portugaliei, actioneaza ca un far pentru 

patru milioane de pelerini anual. Cu toate 

ca Fatima este greu de recomandat cuiva 

care nu este un credincios frecvent – 

orasul este putin mai mult decat un 

adapost pentru pelerini. El este fascinant 

si trebuie vizitat . 

Bazilica in stil neoclasic, poate primi 

300000 de oameni. Se spune ca in 

Fatima, in 1917, trei copii care pasteau oi 

au fost martorii unei aparitii ale Fecioarei 

Maria. 
 

 

Plecari din 

Durata 

Avans la inscriere 

Pret de la  

 

Date plecare  



 

 
 

 

Excursii gratuite: 

 

1. Lisabona panoramic – vizita 

panoramica a unuia dintre cele mai vechi 

orase din lume.Este plasata pe coasta de 

vest, la Oceanul Atlantic, unde raul Tejo, 

se varsa in ocean. Inima orasului este 

„Baixa” sau "Orasul de Jos", zona unde se 

afla Castelul Sao Jorge si Catedrala Santa 

Maria Maior. Cel mai vechi cartier al 

orasului este Alfama, aproape de raul 

Tejo.  

2. Obidos - cel mai romantic sat 

medieval din Portugalia.  Este un sat 

fortificat, cu o cetatuie in mijloc. Intreg 

ansamblul este perfect conservat, de la 

mijlocul Evului Mediu. Este o incantare 

sa te plimbi pe stradute incadrate de case 

portugheze albe, cu un singur etaj, 

acoperite de flori sau pe zidurile de 

aparare, de unde se vede o panaorama 

extraordinara. La parterul caselor sunt 

numeroase restaurante micute, 

traditionale, cu doua-trei scaune in afara, 

unde, la lasarea serii, merita sa stai sa 

gusti un vin portughez, sa asculti o 

muzica sau un fado, de la numeroase 

trupe de muzicieni ambulanti si amatori. 

Aceasta excursie este BONUS pentru 

posesorii de CARD SENIOR VOYAGE 

  

Nu ratati excursiile optionale: 

 

1. Coimbra-Fatima: Aceasta excursie va 

incepe cu vizita la Sanctuarul de la 

Fatima. Fatima a devenit cunoscuta 

pentru aparitiile Fecioarei Maria. 

Continuam calatoria noastra cu vizita la 

Coimbra, oras plin de istorie, cu o 

arhitectura magnifica. Aici vom vizita: 

Universitatea din Coimbra, vestita 

biblioteca veche, Gradina Botanica, 

Muzeul National, Vechea Catedrala, 

Cartierul Medieval, Sf. Lucia a lui Iisus 

Memorial,  Parcul Manuel Braga si Parcul 

Verde de Mondego, Parcul Central de pe 

raul Mondego. 

 

2. Porto 

Nu degeaba, istoria ar aminti cu drag ca 

Porto este locul care a imprumutat 

numele sau, vinului dulce de Porto. Este 

al doilea mare oras in Portugalia si 

capitala regiunii de nord-est. De 

asemenea, a fost denumit "Coasta Verde" 

din cauza vegetatiei sale luxuriante si a 

culturilor de struguri. 

 

 

3. Lisabona 

Lisabona este unul dintre cele mai 

frumoase orase ale Europei. Este un oras 

in care puteti gasi nenumarate puncte de 

interes de care va veti bucura si descoperi 

alaturi de ghidul nostru profesional care 

va insoteste pe tot parcursul excursiei. In 

scopul de a descoperi acest oras plin de 

locuri istorice si artistice, vom vizita: 

Castelul S. Jorge, Comert Square, 

Marques de Pombal, Catedrala Sf. Maria 

Maggiore, Manastirea Jeronimo (in 

interior este mormantul lui Vasco da 

Gama). 

4 Tomar-Batalha-Alcobaca  

Convento de tomar-sediul cavalerilor 

templieri,Manastirea Batalha-cea mai 

inalta biserica din portugalia, Alcobaca-

cea mai lunga biserica din 

Portugalia,mormintele Romeo si Julieta a 

Portugaliei in biserica , toate apartinand 

UNESCO.  In Batalha vom putea admira 

o capodopera a artei gotice portugheze, 

manastirea Batalha. Aceasta fantezie a 

goticului a fost inspirata de victoria 

regelui Joao din 1385 impotriva 

castilienilor. Din recunostinta, regele a 

construit manastirea, a inchinat-o 

Fecioarei Maria si a numit-o Santa Maria 

da Vitoria. 

 

5. Evora-Cabo de la Roca si Sintra   
Aceasta excursie va incepe cu vizita 

Orasului Cabo de la Roca .O cruce de pe 

un versant al stancii marcheaza punctul 

cel mai vestic. Aici un mic birou de turism 

elibereaza certificate care atesta ca ai atins 

cel mai vestic punct al Europei. Sintra, un 

oras frumos la poalele muntilor cu acelasi 

nume (muntii sunt parte a Parcului 

Natural Sintra-Cascais), se intinde de-a 

lungul unui drum care se incolaceste in 

sus pe deal. Atractia cea mai mare din 

Sintra este Palacio Nacional de Sintra, ale 

carui cosuri albe si dominante se ridica 

inconfundabile deasupra centrului 

orasului. Tot orasul este clasificat unul 

dintre locurile care apartin Patrimoniului 

Universal UNESCO. Incheiem excursia 

noastra cu Evora , care  este unul dintre 

cele mai rafinate si mai incantatoare orase 

ale Portugaliei. Este un adevarat muzeu in 

aer liber cu un numar mare de monumente 

conservate si cladiri de interes public, ce 

au facut ca UNESCO sa protejeze 

localitatea, incadrand-o in Patrimoniul 

Cultural Mondial. 

 

 
 

Biletul de avion 

Bucuresti-Lisabona-Bucuresti 

Transfer aeroport– hotel– aeroport 

6 nopti de cazare hotel 4* 

Mic dejun + cina + 1 pahar de apa si vin la 

masa 

1/2 zi excursie optionala inclusa(Lisabona) 

Asistenta turistica pentru intreaga perioada 

 

      

 

1. 1/2 zi excursie optionala  BONUS pentru  

posesorii de SENIOR VOYAGE CLUB 

CARD (Obidos)   

2. Reducere 10% la pachetul de excursii 

optionale la achizitionarea a 3 excursii 

optionale pentru posesorii de SENIOR 

VOYAGE CLUB CARD 
3. Reducere 5% la pachetul de excursii 

optionale la achizitionarea a 3 excursii 

optionale pentru cei care nu sunt posesori de 

SENIOR VOYAGE CLUB CARD 

4. Posesorii de SENIOR VOYAGE CLUB 

CARD nu platesc suplimentul de 50 euro de 

non-senior . 

 

 
 

 

Taxele de aeroport 125 euro/ persoana 

Asigurarea medicala de calatorie si 

asigurarea storno - nu sunt obligatorii insa 

agentia va recomanda sa le incheiati. 

Taxa de statiune (se va plati la hotel, 1-2 

euro/zi/pers) 

Intrarile la obiectivele turistice si alte taxe si 

cheltuieli personale. 

 

 
 

Turistii se vor prezenta la aeroport cu 3 ore 

inainte de plecare. 

Greutatea maxima admisa gratuit la bagajul de 

cala este de 20 kg. Transportul bagajelor care 

depasesc cantitatea admisa gratuit este supus 

unor tarife. 

Bagajul de mana nu poate depasi 7 kg.  

Nu trebuie sa introduceti in bagajele 

dumneavoastra obiecte care ar putea pune in 

pericol siguranta aeronavei sau a pasagerilor. 

Orarul de zbor se poate modifica, astfel, el va fi 

comunicat cu exactitate inainte de plecare. 

Clasificarea hotelurilor este data de institutiile 

autorizate din Portugalia in functie de normele 

impuse de acestea 

 

 
 

 

La frontiera  este obligatorie detinerea unei 

carti de identitate sau a unui pasaport valabil 

minim 6 luni. Nu sunt obligatorii asigurarea 

medicala de calatorie si  asigurarea storno, insa, 

agentia va recomanda sa le aveti. Pentru a putea 

iesi din tara, copiii sub 18 ani trebuie sa 

indeplineasca urmatoarele conditii: sa 

calatoreasca cu cel putin un adult insotitor, sa 

aiba asupra lor acordul ambilor parinti (sau al 

parintelui care nu-i insoteste) legalizat la 

notariat; adultul care ii insoteste, in cazul in 

care nu este unul dintre parinti, trebuie sa aiba 

cazier judiciar pe care sa il prezinte la frontiera. 

Servicii incluse 

 

Tariful nu include 

 

Formalitati 

 

Bine de stiut  

BONUS !!! 



 
 

 

 

Cristal Vieira Beach & Spa**** (sau similar 4*) 
www.hoteiscristal.pt  

 

 

Localizare hotel: Hotelul este localizat pe plaja cu nisip 

fin, la 200m de raul Lis, in Marihna Grande si este 

conceput astfel încât toți oaspeții și clienții se pot bucura 

de liniște și o varietate imensa de tratamente.  

 

Facilitati hotel: Detine mai multe săli de conferințe cu o 

capacitate de până la 500 de persoane, sală de banchet 

până la 400 de persoane, baruri, restaurant și terasă 

panoramică.  

Are o piscină interioară încălzită, cu un sistem de 

tratament terapeutic a apelor și un excelent Spa, Pune la 

dispoziția clientului un mini club, unde copiii pot fi lăsati 

să desfășoare activități educative, recreative și de 

divertisment, cu animatori calificați în zonă. 

 

Facilitati camere: Hotelul dispune de 97 camere (camere 

duble, triple și de familie), cu vedere la mare. Toate 

camerele sunt dotate cu baie proprie cu cadă, TV prin 

satelit, telefon, aer condiționat, mini-bar și sistem de 

siguranță. 

 

Atlantico Golf Hotel **** (sau similar 4*) 
www.atlanticogolfehotel.com\ 

   
 

 

Localizare hotel: Atlantico Golf Hotel se afla la 6 

km de centrul orașului Peniche si 30 minute de 

centrul de cumpărături Óbidos. Hotelul este situat la 

500 de metri de Praia Consolação. 

 

Facilitati hotel: Hotelul este renumit pentru calitățile 

sale naturale ideale pentru petrecerea timpului liber, 

Detine doua piscine, una in aer liber si una acoperita, 

teren de tenis, teren de joaca pentru copii, sala de 

jocuri, jacuzzi, receptie 24 ore si parcare gratuita. 

 

Facilitati camere: Toate camerele sunt decorate 

elegant, cu balcon privat. Ele sunt dotate cu TV 

satelit, telefon, baie proprie, aer condiționat, mini-bar 

si seif. Toate camerele sunt decorate elegant, cu 

balcon privat, de unde vă puteți bucura de priveliștea 

magnifică de lângă dunele de nisip de pe plaja. 

 

  

 

 

 

 
 

Supliment SGL 100 euro 

Copil 0-1.99 ani plateste taxele de aeroport 125 euro 

Copil 2-11.99 ani reducere 100 euro in camera cu doi adulti  

 

Plecari Hotel 4* / loc in camera dubla 

25.10, 27.10, 30.10, 03.11, 06.11, 

13.11, 11.12, 12.01, 23.02, 16.03, 

19.03, 27.03, 30.03, 04.04, 13.04 

385 € 

06.10,08.10, 11.10, 13.10, 15.10, 

18.10, 20.10, 20.04 17.04, 20.04, 

24.04, 25.04, 27.04 

395 € 

01.10, 04.10, 01.05, 02.05, 04.05, 

08.05, 09.05, 11.05, 15.05, 16.05, 

18.05, 22.05, 23.05, 25.05, 29.05, 

30.05 

425 € 

Taxe de aeroport 125 euro/persoana  

 

Tarife, reduceri si suplimente 

 

http://www.hoteiscristal.pt/
http://www.atlanticogolfehotel.com/


 

 

 

 

 

 

* Persoanele care nu au insotitor cu varsta peste 55 ani platesc supliment 50 euro/sejur 7 nopti.  
 BONUS! Pentru posesorii de Senior Voyage Club Card nu se percepe acest supliment. 
* Excursiile optionale pot suferi modificari iar programul concret, desfasurat pe zile, al excursiilor optionale se va primi la 
destinatie. 
* Excursiile optionale gratuite se vor organiza in prima sau in ultima zi , in drum spre aeroport sau hotel, in functie de orarul 
de zbor. 
* Grupul minim pentru a se organiza excursiile optionale este de minim 20 persoane.  
* Hotelurile mentionate in acest program pot fi modificate, oferindu-se alternative similare. 
* Tarifele afisate pot suferi modificari in functie de fluctuatiile de pret ale taxelor sau ale petrolului, impuse de compania 
aeriana. 
*Toti turistii care vor calatori pe acest program vor trebui sa achite direct la hotel o taxa de oras/statiune. Valoarea acesteia 
poate varia intre 1-2 euro/persoana/zi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limba oficiala a Portugaliei este portugheza. 

Moneda nationala este euro.  

Ora locala: GMT + 0 (GMT + 1, intre martie si octombrie). 

Clima: este de tip continental, influentata in mare masura de Oceanul Atlantic si Marea Mediterana. Portugalia este una 

dintre cele mai calde tari din Europa. 
 

Temperaturi medii Portugalia 

Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai 

18°C 13°C 12°C 10°C 10°C 14°C 13°C 19°C 
 

Bucatarie nationala: influentele mediteraneene, europene si arabe au creat in Portugalia o bucatarie bogata si variata, cu 

preparate simple, condimentate cu cele mai exotice arome: piper rosu, ghimbir, coriandru, sofran, nucsoara si vin de Porto. 

Ingredientele de baza ale bucatariei portugheze sunt pestele, fructele de mare, carnea de porc, ouale, supele si prajiturile, 

gatite dupa retete europene, dar condimentate in stil arab. 

Etichete si obiceiuri locale: Multi portughezi vorbesc limba engleza, franceza sau ambele, dar vor aprecia efortul pe care il 

faceti de a invata cateva formule de salut in limba portugheza. Limba spaniola este mai putin binevenita datorita adversitatii 

lor fata de spanioli. Portughezii sunt extrem de serviabili, dispusi sa va ajute oricand. 

Bacsisul: portughezii tind sa ofere bacsis 5% sau nimic. De la un turist strain se asteapta in general 10%, cu toate ca nu exista 

nici o lege care sa spuna ce procent ar trebui sa oferi. Cand lasi bacsis, tine minte ca 1 euro este foarte mult, ceea ce inseamna 

ca servirea a fost foarta buna.  

Shopping: Ofertele de cumparaturi ale Portugaliei variaza de specialitati de baut si alimente regionale, precum branza de 

capra si oaie sau vinul de Porto de calitate superioara, pana la o paleta fantezista si variata de obiecte mestesugaresti 

traditionale. Aproape fiecare mic oras are o mana de magazine de specialitate care vand produse locale, in timp ce Lisabona 

este, bineinteles, locul cel mai important de intalnire al designului la zi in toate domeniile. In afara capitalei, vei vedea unele 

mestesuguri locale la pietele saptamanale, insa lucrurile de calitate mai buna sunt vandute in magazinele de specialitate.  

Pe tot cuprinsul tarii, mestesugarii exceleaza la fabricarea lenjeriei si a prosoapelor de casa – adevarate investitii, avand in 

vedere ca sunt necesare luni de zile pentru a fi terminate.Un alt mestesug major este tamplaria, de la mobila pictata pana la 

jucarii pentru copii colorate. Produsele din lemn de pluta sunt, de asemenea, tipice, fie ele covorase, containere sau chiar 

posete. 

Portugalia este, peste toate, o tara a ceramicii, fie ca e vorba despre fabricarea formelor traditionale de barro(teracota 

elementara), portelanul subtire ca azima, vesela emailata colorata, sau obiectele de designer avangardiste. 

Telefoane de urgenta: SOS- 112; Ambulanta- 219421111; Pompieri Apel urgenta- 213422222. 

Ambasada romana: Rua de Sao Caetanoa Lapa 5, 1200-828 Lisabona; Tel: 00-351-21-396- 88 12. http://lisabona.mae.ro 

Prezentul program este parte integranta a contractului de prestari servicii. 

Observatii 

Util si practic 

 


