Behagligt klimat, vackra stränder, god mat och dryck, intressanta sevärdheter i ett trivsamt tempo
kryddat med storstadspulsen när så önskas!

Lissabon, staden som höll på att försvinna efter en stor jordbävning 1755, är med sina sju kullar en av
världens vackraste huvudstäder. Historien om erövringar, kungliga slott, morernas tid och nutidshistorien
bildar en dynamisk stad som går rakt in i hjärtat. Med en 25 minuters tågresa från Lissabon når du den
historiska bad- och semesterorten Estoril. Förr i tiden kallades kusten Lissabons Riviera, nu är en mer
korrekt benämning Costa do Estoril.
Estoril är i dag i stort sett sammanbyggd med sin närmsta granne, den trivsamma staden Cascais. Längs den
inbjudande strand- och havspromenaden tar du dig enkelt mellan de två orterna. Vi bor på det familjära och
svenskägda Hotel Londres i hjärtat av Estoril. Förutom upplevelser vid Portugals Riviera ingår även en tur till
Europas västligaste punkt samt besök i världsarvstaden Sintra.

Lördag 3 oktober
Vi samlas i Norrtälje för gemensam färd med buss till Arlanda där flyget avgår 07.00. Efter ankomst
10.30 till Lissabon väntar en transferbuss som tar oss till Hotel Londres, ett utmärkt och bekvämt hotell
av mellanklass med ett privilegierat läge i hjärtat av Estoril. Hotellet som nyligen renoverats, ligger nära
stranden och har ortens rika utbud runt husknuten. Här finns både restaurang och bar, och i
hotellträdgården lockar det inbjudande poolområdet till sköna stunder med svalkande bad i solen. Det
centrala läget till trots är hotellets närmaste granne ett grönområde med planterade pinjeträd.
Tågstationen ligger bara några hundra meter från hotellet och tågen in till Lissabon går varje kvart.
Utflykter inkluderade under veckan: (Slutgiltigt dagsprogram erhåller ni vid ankomst till resmålet)

Pris per person:

10.275:(del i dubbelrum)
Tillkommer:
Turistskatt: 2EUR/person
och natt
Avbeställningsskydd: 325:Reseförsäkring: 281:Enkelrumstillägg: 1.600:-

Promenad i Estoril/Cascais
Under en trevlig promenad ska vi få lära känna den eleganta semesterorten Estoril och den charmiga
fiskebyn Cascais. Vi tar oss från hotell Londres och följer strandpromenaden till Cascais. Här, på den
portugisiska Rivieran, har många celebriteter och kungligheter semestrat genom åren och det är hit
lokalborna tar sig under veckosluten. Längs vägen gör vi ett stopp för att bekanta oss med det
portugisiska kaffet – ett väldigt uppskattat inslag! Portugiserna älskar kaffe och vi får en kort
kaffelektion. Vår guide lotsar oss genom staden och tipsar om de bästa ställena att äta och det sägs att
Europas bästa glass finns på glassbaren Santini. När promenaden når sitt slut kan du stanna i Cascais
eller ta tåget tillbaka till Estoril. Vi återser varandra under kvällen då en liten språkskola med ost och
vin väntar oss.
Stadsrundtur i Lissabon
Hela dagen spenderar vi i Lissabon, som precis som Rom, är uppbyggt på sju kullar. Vi börjar med
Edward VII:s park. Här erbjuds en vacker utsikt över några av Lissabons kullar och stadsdelar och vi
fortsätter sedan genom Lissabons centrala delar, som är uppbyggda efter jordbävningen 1755. Dagen
avslutas i Belém där vi stannar till vid det praktfulla Hieronymusklostret, ett av Unescos världsarv och
fortsätter sedan mot Upptäckarmonumentet med Henrik Sjöfararen i spetsen. Vi ser även nuvarande
presidentens arbetsplats: det rosa Belémpalatset. Vårt allra sista stopp blir Torre de Belém, eller
Belémtornet, som numera finns på Unescos världsarvslista.
Historiska Sintra och Cabo Da Roca
Vi tar oss till Sintra och Europas västligaste punkt, Cabo da Roca. Längs den vackra vägen ser vi hur
landskapet förvandlas från sanddyner till karga klippor. Vi når Europas fastlands västligaste punkt,
Cabo da Roca, där vi stannar en stund och imponeras av utsikten. När vi kör mot Sintra byter
landskapet skepnad igen. Sintra, och dess berg med samma namn, är omgiven av grönska och har ett
mycket mildare klimat än storstaden Lissabon. Mest iögonfallande är den moriska borgen som reser sig
över granitberget samt nationalpalatset med sina två koniskt formade skorstenar. Hela Sintra är
upptaget som världsarv av Unesco och det finns ytterligare två majestätiska palats. Under vår rundtur i
Sintra ges möjlighet att gå in i nationalpalatset, mot kostnad (cirka 10 €), och vill du hellre göra något
annat ges fri tid att strosa runt på de slingriga gatorna.
Brasiliansk afton
Denna kväll bjuder på ett gastronomiskt äventyr med brasilianska smaker. Vi beger oss till det
brasilianska stekhuset Fogo de Chão i Cascais där vi välkomnas med en varsin svalkande brasiliansk
drink. Buffén är uppdukad och det är bara att hugga in bland delikatesserna. Stora grillspett kommer
sedan in med kött, korv, ananas – ja, allt som får smaklökarna att dansa! Vi bjuds även på efterrätt och
kaffe. Kom hungrig!
Lördag 10 oktober
Dags för hemresa! Vi tar oss till flygplatsen där vi flyger 18.05 från Lissabon. Efter ankomst till Arlanda
23.20 tar vi vår privata buss tillbaka till Norrtälje.

I resans pris ingår:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bussresa Norrtälje-Arlanda t/r
Färdledare från Norrtelje Resebyrå (min. 20 anmälda resenärer)
Flygresa med TAP t/r
Transfer flygplats-hotell t/r
Sju nätter på Hotel Londres***+
Boende i dubbelrum inkl. frukost
Fem middagar med kvalitetsvin från varierande regioner, varav en lokalt
förankrad specialmeny samt en avslutande festmiddag.
Samtliga utflykter i programmet
Svensktalande guide

