
 

 

 

 

 

 

 

 

EVROSONG 2018 – LISBONA – Portugalska 

 

 

 

 

Naši podatki: 
PORTICASA - Viagens e Turismo, Lda 

Rua Jose Maria Custodio 22, Park LandsHause – Burinhosa, 2445-058 Pataias, Portugal 
Kontakt: Kristjan Kajič ( Pomočnik direktorja) 
Email: kristjan.kajic@pt-si.eu    Telefon: +351 968 217 924 (WhatsApp ali Viber) 

 
 

NAZARE, 07.05. – 14.05.2018 
 
 
 

ATLANTIC HAUSES 

Smo družinsko podjetje, ki že od leta 2014 skrbi za dobro 
počutje naših gostov. Prednost našega podjetja pred 
ostalimi konkurenti je ta, da sami razpolagamo z komplet 
turistično infrastrukturo – z preko 100 bungalovov v 
samem središč države oddaljenih le nekaj kilometrov od  
turističnega središča Nazare, približno 1 uro vožnje iz 
Lisbone in 28 km od romarskega sredisca Fatime, z 
apartmaji v središču Lisbone in obmorskega letovišča 
Albufeira, kjer se apartmaji nahajajo 1 min od plaže. 
Dnevno lahko na različnih lokacijah poskrbimo za vec kot 
1200 gostov. Za mobilnost naših gostov in tudi za prevoz 
iz letališča do izbranega kraja in nazaj, poskrbimo z 
lastnim voznim parkom  - za manjše skupine imamo na 
voljo Ford Trnasit Van z 9 sedeži in avtodom   Caravan Fiat 
Ducato za 6 oseb (oba je mogoče tudi najeti), za večje 
skupine pa so na voljo lastni avtobusi, najvecji lahko 
sprejme do 80 oseb. Z lastno restavracijo, ki lahko 
sprejme 110 gostov poskrbimo za obilo gurmanskih 
uzitkov ter barom, kjer lahko po odlični večerji 
pokremljate v prijetni družbi. 

Vec informacij lahko prejemete na nasi spletni strani                
www.atlantichauses.com 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM  - OD 07.05. DO 14.5.2018 
 

1. DAN (PONEDELJEK) 
Odhod iz letališča Marco Polo (Benetke) ob 10:35  uri preko Madrida do Lisbone, kjer je predviden 
:pristanek ob 18:55 uri. Po prevzemu prtljage sledi odhod iz letališča do nastanitve v kraju Burinhosa – 
Atlantic Houses (hiške za 2, 4 in 6 oseb). Po opravljenem “check inu” boste imeli čas za spoznavanje 
okolice bivanje vse do 21:30 ure, kjer vas bo nato pričakala večerja. Po večerji pa bo sledil chill out v 
našem baru ob prijetni glasbi. 
 

2. DAN (TOREK) 
Ker pot vsakega rahlo utrudi bo torkovo dopoldan namenjeno daljšemu počitku ali poležavanju ob 
bazenu vse do kosila ob 12 uri. Po kosilu bo čas za plažo ali obisk sosednjih mest (Nazare, San Pedro 
de Moel,..). Ob 20 uri je predvidena večerja, po večerji rahel počitek, od 21 ure dalje pa je predviden 
party z živo glasbo ali DJem. 
 

3. DAN (SREDA) 
Po dolgi noči bomo dan začeli z poznim zajtrkom ob 11 uri. Po zajtrku pa bomo (po želji) odšli na 
celodnevni izlet v Lisbono in njeno okolico, kjer se bomo vrnili v večernih urah. Ogled zajema naslednje 
kraje: Parque das Nacoes, Oceanario/Vasco da Gama, Avenida da Liberdade, piknik, Centro de 
Comercial Vasco da Gama, A velha a Nova Lisboa in Jeronimos – doplačilo 35€ (vstopnine niso zajete 
v ceno – v ceno je zajet “turistični obrok” ki ga bomo razdelili pri vračanju iz Lisbone. Za ostale velja 
prosti dan in kosilo ter večerja ( ob 13 in 20 uri ) 
 

4. DAN (ČETRTEK) 
2.Predizbor  – po zajtrku bomo odšli v Lisbono (po želji) iz katere se bomo vrnili v večernjih urah (ob 
povratku v nastanitev vam bomo postregli z “turistični obrokom”). Ostale, ki se boste odločili ostati “doma” 
bo ob 13 uri čakalo kosilo, prosto po kosilu in ob 20 uri večerja. 

 
5. DAN (PETEK) 

Prosti dan in počitek pred velikim finalom ob bazenu ali na obali – namesto kosila bomo imeli grill piknik 
z živo glasbo ali DJjem. Po kosilu se lahko odpravimo na  “shopping” izlet v Leirio in ogled Fatime – več 
možnosti se bomo dogovorili na kraju samem ob prihodu – tukaj doplačil ni. 
 

6. DAN (SOBOTA) 
Veliki finale – po poznem zajtrku ob 10 uri odhod v Lisbono (po želji) iz katere se bomo vrnili v poznih 
večernjih urah (po dogovoru)  - ob povratku vam bomo postregli z prigrizkom. Ostale, ki se boste odločili 
ostati “doma” bo ob 13 uri čakalo in potem prosto do večerje ob 20 uri. 
 

7. DAN (NEDELJA) 
Dan bomo začeli z kosilom ob 14 uri. Po kosilu bo čas za skok v bazen ali za oddih na morju, vse do 
večerje ob 20 uri. Po večerji sledi “Goodbye party” ampak samo za tokratni obisk :D  
 

8. DAN (PONEDELJEK) 
Po zajtrku ob 7:30 uri sledi odhod ob 8:30 uri proti letališču v Lisboni, kjer vas ob 12:35 uri čaka let preko 
Madrida proti Benetkam (Marco Polo), kjer je predviden prihod ob 18:05 
 
 

Znesek 8 dnevnega programa je 590,00  € ( vključeno: letalska karta, prevozi po programu, 
hrana, nočitev) 
 
Pomembno: program je pripravljen okvirno. Posamezniki se lahko odločijo za prihod in odhod individualno – v tem 
primeru se bo ponudba pripravila glede na povpraševanje in število dni. 
Program velja do rapoložljivosti letalskih kart. Po tem bomo program pripravljali individualno. Plačilo: 30% ob prijavi, 
70% do najkasneje 23.4.2018 ( v primeru odpovedi 30% plačila ne vračamo) 
Kontakt in vse informacije so in bodo na voljo v slovenskem jeziku. 
 
 

 

 
 


