
PORTUGAL 

seaside vs mountains  
5/5- 12/5/2019 



        TRÓIA - seaside 
Přímým letem z Prahy jsme dorazili do 

prosluněného Lisabonu a začali poznávat 

ostatní účastníky mobility. Ubytování v 

hotelu v Trói. 

Ve smíšených týmech jsme nastudovali 

info o fauně, flóře, geologii a geografii 

pobřežní oblasti Portugalska. Zkoumání 

ekosystému  pláži – písečných duny, 

koupání v moři, fotbal… 

By direct flight from Prague we reached sunny 

Lisbon,  met other national teams and checked 

in Tróia hotel. 
 

 

Mixed teams studied fauna, flora, geology and 

geography of the area  - coastline of Portugal. 

Explored ecosystem  /protection of the coastal 

dunes, swam in the sea, played football… 



SETÚBAL Expedice za divokými 
delfíny v zálivu! Tři únavné 
hodiny strávené na lodi v 
chladnu, větru a dešti se 

vyplatily. Vysledovali jsme 
stádo 31 jedinců a 

mláďat!!! 

 

 

 

 

 

 

 

Cesta do Setúbalu, návštěva 
tradiční tržnice, 

prozkoumání města, 
ubytovali jsme se v hostelu/ 
sirotčinci. Peníze zaplacené 

za ubytování putují na 
provoz sirotčince, ve 

kterém je i škola. 

Expedition searching for wild 

dolphins in their natural 

environment. It was cold, windy 

and rainy, but the 3hours was well 

worth – we saw a group of 31 adult 

dolphins and their cubs!!! 

Travel to Setúbal, visiting 

traditonal marketplace, 

exploring the city, staying 

in a hostel/orphanage. The 

accommodation fee goes 

to the orphanage and their 

school. 
Přírodní rezervace při ústi řeky Sado 

Natural Reservation  of the Rio Sado Estuary 



        CASCAIS 
Pěší výlet ze Setúbalu do Cascais přibližně 18 km, nádherný 

výhled na Mouth of Hell, stezka přes duny Cresmina. Po cestě 

zpět nás zadarmo odvezl hodný řidič dvoupatrového autobusu. 

Všichni vyčerpaní, ale stále veselí. 

Walking trip from Setúbal to Cascais about 18 km , beautiful 

view of Mouth of Hell, Walkway over the Cresmina dunes. On 

our way back kind bus driver took us to the town by 

doubledecker for free. Everybody were exhausted, but still 

happy. 



       SINTRA 
Autobusem do města Sintra. Ani 

déšť neodradil davy turistů od 

poznávání kouzelných uliček a 

zhrad paláců. Návštěva Quinta da 

Regaleira, zahrady paláce Seteais 

a kava + pasteles de nata.  

 Trip to Sintra by bus. Not even 

the rain detered the crowds of 

tourists from exploring the 

magical streets and palace 

gardens. A visit to Quinta da 

Regaleira, the gardens of Seteais 

Palace and cofee + pasteles de 

nata. Quinta de Regaleria 

Seteais Palace /in the fog/ gardens 



 GEOGRAPHY 

• Vlhké klima s vysokou mírou 

srážek  

• široká škála druhů fauny a 

rozmanité vegetační linie v 

horském masivu Arrabida 

• kontrastuje s velkým 

množstvím rostlinných 

stanovišť, 

• úžasnou  geomorfologií 

pobřeží 

• až k mysu Roca (Cabo da 

Roca), nezápadněšímu 

výběžku Evropy, s jedněmi z 

největších rostlinných 

společenstev eukalyptů a 

korkových dubů. 

• humid climate with high 

precipitation rates  

• wide range of fauna species and 

varied vegetation line in the Arrabida 

mountains   

•contrasting great variety of floral 

habitats and an amazing geomorfology 

of the coastline up to Cape Roca 

(Cabo da Roca) Europes´ westernmost 

point with some of the largest plant 

communities of Eucalyptus and Cork 

oak. 

TRÓIA – SETUBAL CASCAIS – CABO ROCA - SINTRA 



       GEOLOGY 
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FLORA 

 

 

Beaches - dunes  

• Vegetace kolem pláže je přispívá s fixací 

dun proti eolickému  (vítr) zvětrávání .  

•The vegetation around the beach is 

linked to the fixation of the dunes to 

resist eolic (wind) erosion . 

Mountains - inland 

V lesní oblasti,kde je pevná půda můžeme 

najít vyšší druhovou rozmanitost 

rozložedou do více vegetačních pater. 

In the forest area,where with greater 

degree of fixation we can find a greater 

variety of vegetation levels. 

Řečík lentišek/ Pistacia Lenticus Plážová levandule/ Beach Lavender 

 Řeřicha fialová/ Violet cress 

  Vřes obecný/ Common heather 

 Plážová pomněnka/ Beach forget–me-not Korkový dub/ Cork oak 

Eukalitus  
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 Beach f 
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FAUNA 
 Fauna of the area is varied mixture of 

species from Europe and North Africa. Also, 

many animals are common to the Iberian 

Peninsula. We were not able to spot the 

elusive and protected Iberian lynx, but we 

were lucky to see white storks, dolphins in 

the estuaries, birds that are unique to the 

region, and much more of the sea and land 

birds, reptiles, mammals. 

 Fauna oblasti je rozmanitou směsí druhů z Evropy 

a severní Afriky. Zárověň je zde mnoho zvířat, 

kterése vyskytují na celém Pyrenejském 

poloostrově. Chráněného rysa iberského jsme 

nezahlédli, ale měli jsme štěstí, když jsme v ústí 

řek spatřili čápi bílé, delfíny (v přirozeném 

prostředí zálivu, ptáky, které jsou v této oblasti 

jedineční, a další mořské živočichy a vodní a 

suchozemské ptáky, plazy, savce. 

Divocí delfíni/ Dolphins  
Slávka jedlá (Mytilus edulis) 

Čmelák/  

Bumble-bee 

Catch of the day: 

Rejnok,úhoř, sépie /ray, eel, squid 

 



        LISBOA 
• Rozloučení s ostatními státy, 

hlavním městě Portugalska. 

Tramvaj č.28, památník 

zámořských objevitelů, Baixa, 

palác Belém, Belémská věž, LX 

FACTORY. 

 

 
• Saying goodbye to all our 

friends, in the capital city of 

Portugal. Tram No. 28, Monument 

of Discoveries, Belém Palace, 

Belém Tower, LX FACTORY visit. 

Vasco da Gama bridge 

Surfers in metro  



 

 

 

 
enjoy 

Portugal 


