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Maratonul orasului Lisabona este printre cele mai frumoase maratoane din Europa si are loc 
pe 20 Octombrie 2019.  
Startul maratonului are loc in localitatea Cascais de pe malul Oceanului Atlantic si continua de-a 
lungul drumului de coasta pana in Lisabona, trecand pe langa raul Tejo si cele mai importante 
obiective turistice din Lisabona si se incheie in Praca dos Naciones, cea mai noua si moderna zona 
din Lisabona. Este o cursa plata si rapida.  
Luna Octombrie este ideala pentru un o mini vacanta in Lisabona si pentru a alerga un maraton de 
toamna avand intreaga vara pentru antrenamente.  
Evenimentul include si o cursa de semimaraton care este considerata cursa Gold Label, avand un 
traseu rapid.  
 
Experiente locale: 

▪ Participa la una dintre cursele din cadrul Maratonului International Lisabona 2019  
▪ Mergi pana la cel mai vestic punct din Europa, Cabo da Roca 
▪ Gusta celebrele Pasteis de Belem 
▪ Viziteaza Sintra cu Palacio da Pena si Quinta de Regaleira  
▪ Petrece o seara intr-un local de fado din cartierul Alfama 

Perioada deplasarii 17 / 22 Octombrie 2019 
 

MARATON DE LISBOA  
Duminica 20 Octombrie 2019 

http://www.exploretravel.ro/
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Plecare din Bucuresti de pe aeroportul Otopeni spre Lisabona cu compania Blue Air la ora 19:25. 

Sosire in Lisabona la ora 22:05 si deplasare cu autobuzul public catre hotel pentru cazare.  

 

Cazare: hotel SANA Capitol 3* sau Hotel Mundial 4* in Lisabona 

Nivel cazare: superior 

 

 

Zi plina in Lisabona. Va recomandam sa incepeti cu zona Belem unde veti putea vizita optional 
Manstirea Jeronimos. Torre de Belem si Monumentul Descoperirilor. Cine doreste poate vizita 
celebra cafenea de langa manast pentru “Pasteis de Belem”, un desert traditional portughez. 
Continuam cu tur panoramic in zona Alfama, cel mai vechi cartier al Lisabonei, unde se afla biserica 
Sfantul Anton, Catedrala - cea mai veche din oras (secolul XII) si ruinele castelului medieval San 
Jorge.  
Turul poate continua cu zona Rosio si Praca do Comercio, unde este programat finish-ul 
maratonului. In aceasta zona sunt numeroase restaurante locale pentru pranz si este centrul 
comercial al orasului.  

 

Seara o puteti petrece in cartierul Barrio Alto, renumit pentru localurile de fado si pentru baruri si 

restaurante.  

 

Cazare: hotel SANA Capitol 3* sau Hotel Mundial 4* in Lisabona 

Nivel cazare: superior 

Mese: mic dejun 

Experiente: gusta Pasteis de Belem si fotografieaza orasul de la Castelul Sao Jorge    

 

 

In aceasta zi puteti face o excursie la Cascais, Estoril si Cabo de Roca. Cu trenul in 30 de minute 
puteti ajunge in Cascais, admirand o mare parte din traseul cursei de maraton. Vezi putea vedea 
unde are loc startul maratonului si va puteti deplasa cu un autobuz local din Cascais pana la Cabo da 
Roca - un promontoriu spectaculos deasupra oceanului. Acesta constituie punctul cel mai vestic al 
continentului european.  
Cascais este un fost sat pescaresc, care impreuna cu statiunea invecinata Estoril, a devenit locul 
preferat al nobilimii  europene si al regilor la inceput de secol 20. Puteti lua pranzul in Cascais si va 
puteti plimba prin frumoasa statiune.  
Dupa-amiaza reveniti in Lisabona si va opriti la Expo pentru ridicarea kitului de concurs pentru 
maratonul orasului Lisabona.  
Seara odihna inainte de cursa.  
 

Cazare: hotel SANA Capitol 3* sau Hotel Mundial 4* in Lisabona 

Nivel cazare: superior 

Mese: mic dejun 

Experiente: vizita Cascais si Cabo da Roca    

 

 

Ziua 1:  Joi 17 Octombrie 2019: Bucuresti – Lisabona 

Ziua 2:  Vineri 18 Octombrie 2019: Lisabona 

Ziua 3:  Sambata 19 Octombrie 2019: Cascais si Cabo da Roca  
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In aceasta zi este programat maratonul orasului Lisabona, considerat unul dintre cele mai frumoase 

din Europa. Startul are loc in Cascais si traseul este 100% pe malul marii sau pe malul raului pana 

la punctul final in Praca do Comercio, centrul orasului Lisabona. Pentru cine a ales cursa de 

semimaraton, startul se da la Podul Vasco da Gama si se traverseaza raul Tejo si se alearga pana 

in Praca do Comercio, punctul final pt ambele curse. Semimaratonul Luso din Lisabona este printre 

cele mai populare curse de semimaraton din Europa, cu peste 15 000 de participant si este 

considerata una dintre cele mai rapide curse de semimaraton.  

Deplasarea la startul maratonului se face dimineata cu trenul, iar pentru cei care alearga 

semimaratonul, deplasarea este cu autobuz public.  

Seara puteti sarbatori terminarea cursei la un restaurant pe malul raului Tejo.  

Cazare: hotel SANA Capitol 3* sau Hotel Mundial 4* in Lisabona 

Nivel cazare: superior 

Mese: mic dejun 

Experiente: alearga din Cascais pana in Lisabona sau alearga pe podul Vasco da Gama.    

 

 

In aceasta zi va puteti deplasa cu trenul pana la Sintra, fosta resedinta de vara a regilor portughezi si 
aristocratiei. Punctele principale de atractie sunt: Palatul Regal – cu parti datand din secolul XIV si 
Palacio da Pena, construit pe locul unei manastiri din secolul I, este o capodopera arhitecturala – un 
amestec colorat de stiluri si influente: minarete arabe, turnuri gotice, cupole renascentiste, ferestre 
manueline. Nu ratati insa Quinta de Ragaleira, un conac cu superbe gradini unde va veti simti intr-un 
film cu Indiana Jones.  

 

Intoarcere dupa-amiaza in Lisabona. Puteti face o oprire la centrul comercial Vasco da Gama si 

puteti vizita Oceanariumul din Lisabona.  

 

Cazare: hotel SANA Capitol 3* sau Hotel Mundial 4* in Lisabona 

Nivel cazare: superior 

Mese: mic dejun 

Experiente: plimbarea prin gradinile de la Quinta de Regaleira din Sintra     

 

 
 
Plecare din Lisabona spre Bucuresti cu compania Blue Air la ora 11:00 si sosire la ora 17:10 in 
Bucuresti. 

 
 
 
 

Ziua 4:  Duminica 20 Octombrie 2019: Maraton da Lisboa 2019  

Ziua 5:  Luni 21 Octombrie 2019: Sintra  

Ziua 6:  Marti 22 Octombrie 2019: Lisabona – Bucuresti 
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Hotel 

 
Tarif pachet pentru 

maratonist 
 

Tarif pachet 
pentru 

semimaratonist 

 
Tarif pachet pentru 

insotitor 
 

Hotel SANA Capitol 3*  695 Euro 665 Euro 630 Euro 

Hotel Mundial 4* 770 Euro 735 Euro 705 Euro 

Hotel SANA Capitol este situat central, in Piata Marques de Pombal si langa Parcul Eduardo 
VII si Avenida de Libertade, la 2,5 km de finish.  
Hotel Mundial este situat langa piata Rossio, in centrul comercial al orasului si la doar 850 de 
metri de finish.  
 

Tariful include: 
➢ Bilet de avion Bucuresti-Lisabona si retur cu Blue Air 
➢ Taxe de aeroport  
➢ Bagaj de mana de 10 kg / persoana  
➢ 5 nopti cazare in camera dubla cu mic dejun inclus la unul dintre hotelurile din oferta.  
➢ Taxa de participare la Marathon sau semimaraton in functie de alegere (tariful pt 

insotitor este fara aceasta taxa) 
➢ TVA 

 

Tariful nu include : 
 
➢ Bagaj de cala optional: de la 35 Euro / persoana / sens pentru un bagaj de 23 de kg 
➢ Alte mese in afara micului dejun 

➢ asigurarea medicala obligatorie si asigurarea storno a calatoriei optionala 
 
 

 
 

17 Octombrie: Plecare din Bucuresti la ora 19:25. Sosire la 22:05 in Lisabona.   
22 Octombrie: Plecare din Lisabona la ora 11.00. Sosire in Bucuresti la 17:10 
 
Conditii de inscriere  

• Plata unui avans de 350 Euro in momentul inscrierii  

• Plata diferentei pana la data de 15.09.2019 
 
Conditii de anulare: 

- Avansul de 300 Euro este nerambursabil si acopera penalizarea la biletul de avion si taxa de 
inscriere la cursa care este nerambursabila  

- Pentru anulari din momentul inscrierii si cu pana la 31 de zile inainte de plecare se 
ramburseaza contravaloarea pachetului mai putin avansul de 350 Euro nerambursabil. 

- Pentru anulari cu mai putin de 30 de zile inainte de plecare penalizarea este 100%. 

Orar de zbor : BLUE AIR 

http://www.exploretravel.ro/
mailto:office@exploretravel.ro
https://capitol.sanahotels.com/
https://www.hotel-mundial.pt/

