
NAJPIĘKNIEJSZE MIEJSCA W PORTUGALII

Portugalia jest idealnym celem podróży w południowej Europie. Kraj
ten to mieszanka wspaniałej kultury, zabytków architektury oraz
przepięknych krajobrazów. Portugalia przyciąga turystów
róznorodnością atrakcji, które ma do zaoferowania.

 

Portugalia oferuje wiele atrakcyjnych miejsc do zwiedzania rozsianych po całym kraju, zapewniając
możliwość fascynującego spędzenia wakacji dla turystów o różnych upodobaniach.

W południowej części Portugalii, turyści znajdą małe miasteczko Lagos w prowincji Algarve. Lagos
słynie ze wspaniałej długiej plaży ciągnącej się wzdłuż wybrzeża, miejscami całkowicie zasłoniętej
przez klif brzegowy.

Znajdują się tutaj olbrzymie naturalne jaskinie oraz latarnia morska, z której turyści mogą
wypożyczać łodzie motorowe i udawać się na morskie wycieczki.  Atrakcją może być także fakt, że
błękitne wody Portugalii są domem dla wielu delfinów oraz różnorodnych gatunków ryb, które
można podziwiać podczas wycieczek. Dumą miasta jest jeden z najstarszych budynków
zaprojektowanych w tradycyjnym stylu portugalskim.

Pena Park w Sintrze gwarantuje jedne z najwspanialszych widoków oraz wielką różnorodność
okazów botanicznychi. Park jest zlokalizowany w pobliżu Cruz Alta Point, który jest kolejną wielką
atrakcją turystyczną w Portugalii.

Dla miłośników przyrody pobyt w Portugalii nie może obyć się bez wizyty na wyspie Madeira,
znajdującej się na portugalskim wybrzeżu, położonej na wysokości około dwóch tysięcy metrów nad
poziomem morza. Można tam zobaczyć unikalne przykłady roślinności wulkanicznej, która znacznie
różni się od roślinności śródlądowej.

Turyści zainteresowani sztuką prehistoryczną powinni wybrać się w podróż do Coa Valley, doliny
położonej w północno-wschodniej Portugalii, przez którą przepływa rzeka Coa. Dolina ta jest
unikalna w skali światowej, ponieważ jest jedną z największych paleolitycznych dolin na świecie.

W Vila Nova de Foz Coa zostały odkryte malowidła skalne, przedstawiające konie i ludzi.
Archeolodzy twierdzą, że zostały one wykonane pomiędzy. 20.000 a 10.000 lat p.n.e. Tym samym jest
to świetne miejsce do odwiedzania zarówno przez historyków jak i miłośników sztuki.

Jednym z najciekawszych miast do odwiedzenia w Portugalii jest, Viana do Castelo - jedno z
najbardziej zapierających dech w piersiach miejsc które warto odwiedzić w Portugalii. Miasto
położone jest w regionie Lima Minho w południowej Portugalii. Jednym z wyjątkowych atrakcji tego
miasta jest bazylika Santa Luiza położona na szczycie góry Mt. St Luzia, skąd można podziwiać
fascynujące widoki na miasto, plażę i rzekę Lima.

Ponadto w Viana do Castelo znajduje się jeden z najstarszych pływających szpitali wojennych, który
można podziwiać do dnia dzisiejszego.  Szpital „Gil Eanes Naval Museum” został zbudowany w 1952
roku i był w służbie cały czas do 1973 roku. Muzeum Marynarki Wojennej nadal zawiera oryginalne



urządzenia medyczne, którymi byli leczeni ranni żołnierze.
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