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Lisabon si každého turistu rýchlo podmaní
svojím šarmom. Leží v členitom teréne, a tak
počas jeho návštevy sa treba pripraviť na
poriadne šliapanie do kopca. Avšak určite ho
neoľutujete. Pre tých, ktorí si stúpanie chcú
uľahčiť, sú po celom meste k dispozícii historické
lanovky a výťahy, ako napríklad Elevador de
Santa Justa, prekonávajúci výšku 52 metrov
a spájajúci dolné mesto s jeho hornou časťou.

Lisabon

kráska na siedmich pahorkoch
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isabon miestami pripomína americké San Francisco a ponúka nespočetné množstvo malebných miest a zákutí.
Atrakciou číslo jedna je jazda električkou 28, ktorá zdoláva prudké

kopce, úzke uličky a ostré
zákruty. Turistov dovezie až na
centrálne námestie vo štvrti Graca, odkiaľ si možno vychutnať
nádherné výhľady na mesto.
dtiaľ je to už len na
skok do romantickej
štvrti Alfama, najstaršej časti Lisabonu.
Dominuje jej impozantný hrad
a pevnosť Castelo de S. Jorge na
kopci a vo výške 110 metrov nad
mestom poskytuje impozantný
výhľad na všetky strany. Úzke
uličky ideálne na dlhé prechádzky nájdete v najšarmantnejšej časť mesta, Bairro Alto.
Tu môžete navštíviť miestne

O

bary a reštaurácie, pričom večer
z mnohých podnikov znie fado,
pomalá žalostná hudba. Aspoň
pol dňa si vyčleňte na návštevu
Belému, odkiaľ v roku 1947
vyrazil na cestu do Indie známy
moreplavec Vasco de Gama.
Nájdete tu pomník moreplavcov,
nádhernú budovu kláštora Jerónimos - skvost manuelského slohu, ale i vežu Torre De Belém,
neoficiálny symbol Lisabonu,.
Milovníci sladkostí by si nemali
nechať ujsť návštevu historickej
kaviarne Antiga Confeitaría de
Belém, založenej v roku 1837.
Preslávila sa najmä originálnou
receptúrou populárneho guľa-
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tého a veľmi kalorického smotanového koláčika „pastel de nata“.
Okrem koláčikov však návštevníka
uchváti aj impozantná výzdoba s
typickými ručne maľovanými portugalskými kachličkami, tzv. azulejos. Gurmánov Lisabon rozhodne
nesklame. V jeho kuchyni sa originálne miešajú predovšetkým rímske, arabské, španielske i francúzske
vplyvy. Navštíviť možno aj zaujímavé múzeá či slávne oceanárium
v bývalom areáli EXPO, najväčšie
svojho druhu na starom kontinente
a obdivovať možno i most ponad
rieku Tejo, najdlhší v Európe.

Ubytovanie v centre mesta

P

äťhviezdičkový hotel
Tivoli Avenida Liberdade
Lisboa 5*, sídliaci v pompéznej historickej budove,
patrí k najexkluzívnejším hotelom
v Lisabone a očarí nadčasovou
eleganciou. Svoje služby poskytuje
od roku 1933 a dnes tu možno stretnúť svetové celebrity, hlavy štátov,
hercov i členov kráľovských rodín.
Hotel má vynikajúcu polohu v centre mesta (neďaleko zastávky metra) na ulici Avenida de Liberdade,
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plnej štýlových kaviarní, reštaurácií a luxusných obchodov.
Na jeho streche nájdete Sky
bar, kde si môžete vychutnávať
panoramatické výhľady na
Lisabon pri miešanom drinku
či šampanskom priamo pod
hviezdami, stretnúť nových
ľudí, počúvať príjemnú live DJ

hudbu a užívať si atmosféru
najslávnejšieho cocktail baru
v meste. Hotel disponuje
bazénom s priestrannou
terasou, obklopeným zelenou záhradou, kde sa dá
schladiť počas horúcich
letných dní a občerstviť sa
pri bare.

P

okiaľ ide o reštaurácie,
štýlová Terraco pod
vedením slávneho
šéfkuchára Rui Paula
na najvyššom poschodí servíruje
tradičnú portugalskú kuchyňu
pri panoramatických výhľadoch
a k dispozícii je výber viac ako
300 druhov vín. Reštaurácia Cer-

vejaria Liberdade ponúka menu z čerstvých rýb a plodov mora vylovených na portugalskom pobreží, ako aj typické portugalské mäsové
jedlá a dezerty. V hoteli, samozrejme, nechýba ani kaviareň - Café
Liberdade ponúka vynikajúcu
kávu aj čerstvo upečený „pastel
de nata“.
re dokonalý relax tela
aj ducha sú k dispozícii masáže na
objednávku. Lisabon
je mesto, do ktorého nie je
možné sa nezamilovať. Aj keby
ste naň mali len jeden deň, isto
vás uchváti a budete sa chcieť
vrátiť. Zaujímavé možnosti pre
výlety poskytuje aj jeho okolie.
Ak budete mať dostatok času,

P

navštívte bývalé kráľovské
rezidencie v starobylom meste
Sintra, maják na „konci“ Európy
na skalách Cabo de Roca alebo
malebné pobrežné mesto Cascais
s množstvom pláží a prístavom.
Ak vás láka navštíviť hlavné
mesto Portugalska, pre viac
informácií kontaktujte cestovnú
kanceláriu Magic Travel.
Magic Travel
02/4444 1130
magic@magictravel.sk,
www.magictravel.sk
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