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Egész napos városnézés magyar idegenvezetéssel 
Portugália második legnagyobb városa, Portó egy látnivalókban gazdag város. Első 
állomásunk Portó nagyon hangulatos Óvárosa, a Ribeira, mely az UNESCO 
világörökség része. Innen egy 40 perces hajóút következik (választható) a Douro 
folyón, ahol szépen látszik majd a képeslapokról mindenki által ismert I. Lajos híd is. 
Ez követően meglátogatunk egy portói borospincét (választható), ahol helyi 
különleges borokat kóstolhatunk. Később a belvárosban a rengeteg látnivaló mellett 
megtekintjük a Tőzsdepalota (Palácio da Bolsa) történelmi épületét és a 400 kiló 
aranydíszítéssel bevont, gyönyörű Szent Ferenc templomot (Igreja de São 
Francisco). Tovább haladva láthatjuk a város legmagasabb pontján álló, szintén 
történelmi jelentőségű Porto Katedrálist (Sé do Porto). A következő állomás 
a  csempéiről híres Szent Benedikt főpályaudvar (Estação São Bento), majd 
Porto "szívében" a Szabadság térre (Praça da Liberdade) érkezünk. Innen a sétánk 
során a portugál történelem jelentős személyeinek szobraival és a csodálatos 
Polgármesteri Hivatal épületével ismerkedünk meg. A tértől nem messze a 100 éves 
piacot (Mercado do Bolhão), és Portugália egyik legrégebbi kávézóját is 
megtekintjük. A következő állomás innen Porto második legmagasabb pontja, ahol a 
250 lépcsőfokkal tervezett Klérigusok tornyát (Torre dos Clerigos) és a hozzá tartozó 
templomot láthatjuk. Mindemellett, ellátogatunk Portugália és Európa egyik 
legrégebbi és legcsodálatosabb könyvesboltjába (belépés nem kötelező), amit J.K. 
Rowling a Harry Potter könyvek írója is nagy előszeretettel látogatott. 
Program hossza: 7 óra 
Minimum létszám: 2 fő 
 
Ár: 19 900 Ft/fő (felnőtt és gyermek is) 
FONTOS: a program foglalásához előzetes egyeztetés szükséges, a kirándulást 
kizárólag a szabad férőhelyektől függően tudjuk visszaigazolni. 
  
  



 
Félnapos városnézés  magyar idegenvezetéssel 
Első állomásunk, Porto második legmagasabb pontja, ahol a 250 lépcsőfokkal 
tervezett Klérigusok tornyát (Torre dos Clerigos) és a hozzá tartozó templomot 
láthatjuk. A toronyból csodálatos kilátás nyílik a városba. Ebben a városrészben 
ellátogatunk Portugália és Európa egyik legrégebbi és legcsodálatosabb 
könyvesboltjába, amit J.K. Rowling a Harry Potter könyvek írója is nagy előszeretettel 
látogatott. A program második felében lesétálunk a „város szívébe” a Szabadság 
térre (Praça da Liberdade).  Innen a sétánk során a portugál történelem jelentős 
személyeinek szobraival és a csodálatos Polgármesteri Hivatal épületével 
ismerkedünk meg. Ezután végigsétálunk az Avenida dos Aliados sugárúton, 
messziről láthatjuk a szép festett csempéiről (azulejos) híres pályaudvart (Estação 
São Bento) és a portói Katedrálist (Sé do Porto). A program az Óvárosban ér véget 
(Ribeira) a Douro folyó partján. 
Program hossza: 3,5 óra 
Minimum létszám: 2 fő 
 
Ár: 13 900 Ft/fő (felnőtt és gyermek is) 
FONTOS: a program foglalásához előzetes egyeztetés szükséges, a kirándulást 
kizárólag a szabad férőhelyektől függően tudjuk visszaigazolni. 
 


