
PORTUGAL 

Troia, Setubal, Sintra, Cascais, Estoril 



First Destination: Troia 
• Tróia is a peninsula located 

in Grândola Municipality Portugal, 
next to the Sado River estuary. 
Tourism is the peninsula's main 
activity due to its long beaches facing 
the Atlantic. There is 
a ferryboat connection between the 
peninsula and the city of Setúbal. 
Tróia has important archeological 
sites dating from the time when the 
peninsula was an island called Acalá, 
settled by the Romans. 

• Η Τρόια είναι μια χερσόνησος που 
βρίσκεται στον δήμο Grândola της 
Πορτογαλίας, δίπλα στις εκβολές του 
ποταμού Sado. Ο τουρισμός είναι η 
κύρια δραστηριότητα της 
χερσονήσου λόγω των μακριών 
παραλιών του που υπάρχουν στον 
Ατλαντικό. Υπάρχει σύνδεση με 
φέριμποτ μεταξύ της χερσονήσου και 
της πόλης Setúbal. Η Τρόια έχει 
σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους 
που χρονολογούνται από την εποχή 
που η χερσόνησος ήταν ένα νησί με 
την ονομασία Ακάλα, που 
εγκαταστάθηκε από τους Ρωμαίους. 



SUGGESTIONS   
 Where to stay: 

• Aqualuz suite hotel apartamentos   
       **** hotel 
       Wide variety of breakfast 
       Football court, volleyball court, pool etc 
       Clean, convenient rooms 
                   What to do: 
• Boat trip in river Sado 
• Observation of dolphins  
• Amazing ferryboat trip 
 

 
 
 
 

 
 

             Που να μείνετε: 
  Aqualuz σουίτα ξενοδοχείο  
   **** ξενοδοχειο 
   Μεγάλη ποικιλία πρωινού 
   Γήπεδο ποδοσφαίρου, γήπεδο 

βόλεϊ, πισίνα κ.λπ. 
    Καθαρά, άνετα δωμάτια 
                Τι να κάνω: 
• Παρατήρηση των δελφινιών 
• Καταπληκτικό ταξίδι με φέριμποτ 
• Απολαύστε μια υπέροχη στιγμή 

στην παραλία 
 

 
 



Setubal 
    The city of Setúbal is located on 

the northern bank of the Sado 
River estuary 

What to do: 
• Have a walk in the touristic city 
• Visit the big market witch is very 

popular for the variety of fish 
 
 

• Η πόλη Setúbal βρίσκεται στη 
βόρεια όχθη της εκβολής του 
ποταμού Sado 

• Τι να κάνω: 
• Κάντε μια βόλτα στην τουριστική 

πόλη 
• Επισκεφθείτε τη μεγάλη μάγισσα 

της αγοράς είναι πολύ δημοφιλής 
για την ποικιλία των ψαριών 



Sintra 
    Sintra is a major tourist destination 

in Portugal, famed for its 
picturesqueness and for its 
numerous 
historic palaces and castles.  

What to do: 
• Visit the Pena palace and enjoy 

the view 
 

     Το Sintra είναι ένας σημαντικός 
τουριστικός προορισμός στην 
Πορτογαλία, φημισμένος για τη 
γραφικότητα και τα πολυάριθμα 
ιστορικά παλάτια και κάστρα.  

                    Τι να κάνω: 
• Επισκεφθείτε το ανάκτορο του 

Pena και απολαύστε τη θέα 



Cascais 
       Cascais is a major, 

international tourist destination 
in Portugal, known for the luxury 
hotels, resorts, beaches, and 
casino, which characterize the 
Portuguese. It is famous for its 
natural park. The highlight of the 
park is, of course, the town and 
mountain of Sintra . The whole 
area is a Unesco listed site. It 
combined beautiful forest, parks, 
ruins as well as unbelievable 
palaces.  

      Το Cascais είναι ένας σημαντικός, 
διεθνής τουριστικός προορισμός 
στην Πορτογαλία, γνωστός για τα 
πολυτελή ξενοδοχεία, τα θέρετρα, 
τις παραλίες και το καζίνο, που 
χαρακτηρίζουν τους Πορτογάλους. 
Είναι διάσημο για το φυσικό πάρκο. 
Το αποκορύφωμα του πάρκου είναι, 
φυσικά, η πόλη και το βουνό της 
Sintra. Ολόκληρη η περιοχή είναι 
μια ιστοσελίδα που απαριθμείται 
από την Unesco. Συνδύασε όμορφο 
δάσος, πάρκα, ερείπια καθώς και 
απίστευτα παλάτια. 



Estoril 
    Estoril  is a town in 

the Municipality of 
Cascais, Portugal 

Suggestions: 
• Stay in the hostel oseculo 

What to do: 
• Have a walk near the beach  

     Το Estoril είναι μια πόλη στο 
Δήμο Cascais της Πορτογαλίας 

                  Προτάσεις: 
• Μείνετε στο ξενώνα oseculo 
                  Τι να κάνω: 
• Κάντε μια βόλτα κοντά στην 

παραλία 


