
Portugal

BESKRIVNING

Rundresa Portugal

flyg t/r  8 dagar

En resa till Europas västligaste land, med sin långa

Atlanthavskust som alltid betytt mycket för portugiserna.

Den gjorde Portugal till en stor sjöfararnation i

världshistorien. Resan bjuder på såväl upplevelser i

huvudstaden Lissabon, rundresa till historiska städer

och genom vackra landskap som besök i vinområden

och hos portvinstillverkare

RESEFAKTA

Allt detta ingår:

Flygresa Köpenhamn-Lissabon T/R. Bussresa i modern

helturistbuss med alla bekvämligheter. Övernattning i

dubbelrum med dusch/bad och wc. Halvpension, d.v.s.

middag dag ett t.o.m. frukost dag åtta samt två luncher.

Utflykter enligt programmet samt båttur på Duorofloden

och besök och provsmakning på Sandemans.

Reseledarservice. Vi reserverar oss för ändrade

flygtider och flygpriser.



Dag 1  Hemorten - Lissabon

Vi flyger på morgonen från Köpenhamn till Lissabon. Vår buss möter oss på flygplatsen och tar oss in till centralt

belägna Zenit Lisboa Hotel där vi inkvarterar oss för tre nätter. Vi avslutar dagen med en gemensam middag på hotellet.

Dag 2-3  Lissabon

Vi ägnar hela dagen åt Lissabon som av många betraktas som en av Europas vänligaste huvudstäder. Staden som

ligger vid floden Tejos mynning ut i Atlanten erbjuder vackra utsiktsplatser då den är belägen på flertalet kullar. För att

underlätta att ta sig fram finns både bergbanor och hiss men bra skor är at rekommendera. Under en stadsrundtur med

lokalguide får vi bl.a. se försvarstornet Torre de Belem, den gamla borgen på en hög kulle med utsikt över Lissabons

centrum, Jeronimoklostret med sin fantasifulla arkitektur och det ståtliga Praca do Comercio. Eftermiddagen är fri för

egna strövtåg, kanske en promenad i de gamla Alfarnakvarteren eller i pittoreska Bairro Alto. På kvällen beger vi oss till

en av stadens äldsta restauranger Alfaia restaurante för gemensam middag.       

   

Nästa dag åker vi längs kusten västerut till den förnäma badorten Estoril och dess grannort Cascais, en charmig

semesterort men också fortfarande livligt fiskeläge. Vi fortsätter sedan längs gyllene sandstränder till Europas

västligaste punkt, Cabo da Roca. Sedan åker vi upp i de skogsklädda bergen till Sintra som redan på 1300-talet blev de

portugisiska kungarnas favoritresidens. Vi ser det romantiska slottet Palacio da Pena trona på klipporna över Sintra, och

vi besöker kungapalatset Palacio Nacional som är uppfört i en blandning av olika stilar och innehåller många eleganta

rum. Under eftermiddagen återvänder vi till Lissabon och har några timmar för egen disposition före middagen på

hotellet. Cirka 8 mil.

Dag 4  Lissabon - Coimbra

Vi lämnar huvudstaden och åker norrut på delvis motorväg och delvis mindre landsväg. I den muromgärdade staden

Obidos kan man uppleva en tät medeltidsatmosfär. Den 13 meter höga ringmuren byggdes av morerna och förstärktes

senare flera gånger. Vi passerar sedan kurorten Caldas da Rainha som är känd för sin tillverkning av färgglada

keramikföremål.  Lagom till lunch når vi Portugals mest bekanta fiskeläge, Nazaré, där fiskarnas pittoreska kvarter

breder ut sig bakom raden av strandserveringar. Här äter vi lunch nere vid stranden innan färden går vidare mot

Coimbra. Här bor vi en natt på via Galé Coimbra där vi även äter middag. Kvällen avslutar vi med portvinsprovning och

Fadounderhållning, en för Portugal karaktäristisk sångstil till gitarr.

Dag 5  Coimbra - Porto

Efter frukost gör vi en stadsrundtur i den gamla universitetsstaden Coimbra, som i över 200 år var Portugals huvudstad.

Det är en historisk stad med romantiskt läge vid floden Mondegos branta stränder. På eftermiddagen går färden vidare

förbi den bekanta Bussacoskogen in i det kända vindistriktet Dao. Dagens slutmål är Porto, som med sina 400.000

invånare är Portugals näst största stad. Den ligger vid floden Duros utlopp och över floden är en märklig bro med två

körbanor i två nivåer byggd. Vi bor här i tre nätter på Vila Galé i Porto.



Dag 6-7  Porto



Vi börjar med en stadsrundtur i Porto där vår lokalguide visar oss katedralen och lotsar oss genom gamla stans

pittoreska stadsdelar. Rundturen avslutas vid the House of Sandemans. Här får vi en inblick i tillverkningen av portvin

(som fått sitt namn av Porto) och provar naturligtvis denna ”nationaldryck”. Eftermiddagen är fri för egen disposition i

Porto som vi kan prata mer om under kvällens middag på en restaurang på stan som serverar lokala specialiteter. 

Nästa dag  går vi ombord på en flodbåt för en trevlig båttur på Duorofloden. Vi ser det vackra landskapet passera

medan vi kopplar av och äter en god lunch. Efter en heldags kryssning på Duorofloden når vi på kvällen Peso da Regua,

som är portvinsdistriktets huvudort. Här väntar vår buss på att ta oss tillbaka till Porto igen. Vi äter på kvällen en

avslutningsmiddag på hotellet.

Dag 8  Porto - Hemorten

Då var det dags att ta farväl av Porto och vi styr åter kosan söderut till Lissabon. Här tar vi flyget hem till Köpenhamn

efter några underbara dagar i Portugal.

HOTELLFAKTA



Avgångar

Avgång: Pris:


