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Bli med oss på tur til Portugal
med Sintra, Sesimbra, Lisboa, Estoril og Cascais
8 dagers tur med avreise onsdag 3. juni 2020
Velkommen som deltaker på vår flotte reise til
Portugal! Foruten at vi skal nyte av herlig
forsommervarme har vi et spekket program
foran oss med Sintra, Lisboa, Sesimbra, Estoril,
Cascais og mye mer. Vi bor hele tiden på flotte
Hotel Estoril Eden i Monte Estoril, ute ved
havet mellom Estoril og Cascais, også kalt
Lisboas Riviera. Vi håper det blir en opplevelse
for dere alle!

PROGRAM:
Onsdag 3. juni: Vi samles på Oslo Lufthavn Gardermoen for direktefly til Lisboa
Vi samles på Oslo Lufthavn Gardermoen onsdag formiddag senest kl. 12.30 der reiseleder Anders Lien
deler ut flybilletter. Vi sjekker inn på Norwegians fly kl. 14.20 til Lisboa. Flyet lander i Lisboa kl. 17.30
og etter passkontroll samles vi i vår portugisiske buss som venter på oss for den ca 45 minutter lange
bussturen til Monte Estoril. Vi regner med å komme til vårt hotel Estoril Eden ved 19-tiden. Etter å ha
fått tildelt våre rom er det middag i hotellets spisesal.
Torsdag 4. juni: Estoril og Cascais
Frokost på hotellet. Kl. 09.30 kommer vår lokalguide Maya Axelsson til vårt hotell. Hun skal være vår
guide på alle våre utflukter i Portugal. Maya har bodd i Portugal i mange år og kjenner sitt land veldig
godt. Sammen med Maya skal vi idag besøke både Estoril og Estorils naboby Cascais. Fra begynnelsen
av var begge byene gamle fiskebye, som i senere år har blitt til populære badebyer. I gamle Cascais
finner vi gågater, smale grender og koselige butikker, barer og restauranter. Estoril er kjent for sitt casino
og regnes som litt mer eksklusiv enn Cascais. En ca 3 km strandpromenade går mellom byene og her
finner vi uteserveringer og hyggelige restauranter for de som ikke vil ligge på stranden en hel dag.
Ettermiddagen er fri til å utforske mer av Estoril og Cascais på egen hånd, eller bare nyte av sol og bad.
Middag på hotellet.

Vårt flotte hotell Estoril Eden ligger med fantastisk utsikt over Cascaisbukten.

Fredag 5. juni: Cabo da Roca og Sintra
Etter frokost kommer Maya tilbake og vi skal først til landemerket Cabo da Roca, det vestligste punktet
på det europeiske fastlandet. Det ligger på en klippe med bratte stup rundt omkring og flott utsikt over
Atlanterhavet. Vi fortsetter deretter til den gamle byen Sintra som var en av de første byene
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som ble inkludert på UNESCO´s verdensarvsliste. Vi kjører først en liten rundtur i byen som var
favorittbyen til Portugals tidligere konger. Vi gjør deretter et besøk i Palacio de Nacional i gamlebyen.
Dette er et storslått palass som kombinerer flere ulike arkitektoniske stiler. Vi avslutter besøket i Sintra
med en god treretters lunsj og ved 16-tiden er vi tilbake på vårt hotell. Middag på hotellet.

Cabo da Roca – det vestligste punkt på det europeiske fastlandet

Palacio de Nacional i Sintra

Lørdag 6. juni: Lisboa
Etter frokost drar vi med vår guide Maya til Portugals hovedstad Lisboa for en inneholdsrik bytur.
Lisboa er bygget på syv åser og er omgitt av grønne områder og parker. Etter jordskjelvet i 1755 som
ødela 70% av byen, tilkom Baixa som ble en ny sentral bydel med vakre gater. På en av åsene finner
man Alfama-distriktet med slottet Castelo de São Jorge og bydelen Bairro Alto. På turen ser vi også
Torre de Belém, et vakttårn fra middelalderen som har blitt et slags symbol for Lisboa. Her ser vi også
Discoverer-monumentet, bygget i 1960 til minne om 500-årsjubileet for Henrik Sjøfarerens død.

Lisboa
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I nærheten finner vi også Mosteiro dos Jerónimos, et praktfullt kloster grunnlagt av kong Manuel like
etter at Vasco da Gama var kommet tilbake fra sin historiske tur til India. Vi avslutter byturen med noen
timer på egen hånd i før vi returnerer til hotellet for middag.
Søndag 7. juni: Fri dag i Estoril / Cascais
I dag er en helt utfluktsfri dag og vi nyter av Estoril og Cascais på egen hånd. Hvis været er bra nyter
man kanskje av sol og bad. Eller man kan gå langs strandpromenaden til Estoril og Cascais, alternativt
ta lokaltoget kun en holdeplass. Det finnes en rekke fine butikker, restauranter og kaféer i Cascais. I
Estoril kan man besøke casinoet fra kl. 15.00 og kanskje bli rik (eller lutfattig…). Om kvelden samles
vi til middag på hotellet.
Mandag 8. juni: Utflukt til Sesimbra, Kristusstatuen og om kvelden FADO-aften i Cascais
Vi reiser etter frokost kl. 09.00 med Maya som guide mot Lisboa men tar nå av og kjører over den
mektige 25. april-broen over elven Tejo. Vi gjør et stopp på andre siden av broen ved den mektige
Kristusstatuen, Santuário de Cristo Rei, som ble innviet i 1959 etter inspirasjon fra Rio de Janeiro. Her
har vi flott utsikt over Lisboa, 25. april-broen og munningen av Tejo der den møter Atlanterhavet. Vi
reiser videre til den pittoreske fiskebyen Sesimbra, hvor vi skal ta en lengre pause. Her får vi tid på
egen hånd til både lunsj og en spasertur langs den vakre stranden, eller kanskje lokker et bad? Ta i så
fall med badetøy! På ettermiddagen drar vi opp til kastellet like utenfor Sesimbra, en gammel forsvars-

Kristus-statuen og 25. april-broen i Lisboa

Sesimbra
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borg fra 800-tallet da morerne regjerte i dette området. Her oppe er det flott utsikt og vi tar en halvtimes
pause her oppe før vi begynner på hjemturen. Vi er tilbake ved hotellet ved 17-tiden og kl. 19.30 spaserer
vi sammen til Cascais sentrum, der vi ikveld skal spise middag med FADO-underholdning hos Orlando
på restaurant Palmtree. Fado stammer fra begynnelsen av 1800-tallet og er sanger med gitarspill om
fattigdommen og livet på havet fra denne svunne tid. Tekstene handler om ulykkelig kjærlighet, sosial
urett, nostalgiske følelser, og lengsel etter bedre tider ofte med en følelse av håpløshet. Etter middagen
spaserer vi hjem igjen eller tar en taxi om noen ikke orker gå.
Tirsdag 9. juni: Fri dag i Estoril / Cascais
I dag er ytterligere en helt utfluktsfri dag og vi nyter av Estoril og Cascais på egen hånd. Om kvelden
samles vi til middag på hotellet.
Onsdag 10. juni: Markedsdag i Cascais før hjemreise fra Lisboa til Gardermoen med direktefly
Frokost på hotellet og vi må dessverre ta farvel med Hotel Estoril Eden. Men vårt direktefly til Oslo går
på sen ettermiddag så vi rekker et siste besøk i Cascais på formiddagen. Onsdag er markedsdag og dette
vil vi ikke gå glipp av! Vår buss kjører fra hotellet mot Lisboas flyplass kl. 14.30 og på fly-plassen får
vi god tid til å handle og kanskje ta en matbit før Norwegians direktefly som har avgang kl. 18.15 til
Oslo-Gardermoen. Vi lander på Gardermoen kl. 23.05 og etter bagasjeopphenting tar vi farvel med
hverandre. Med mange minner i bagasjen har vi kanskje fått blod på tann til en ny tur i Europa? Hvem
vet hvor veien da fører hen.....

Cascais og Monte Estoril

Et standard dobbeltrom på vårt hotell Estoril Eden
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PRIS: Kr. 13 500,- pr. person
Enkeltromstillegg: Kr. 2 200,I prisen inngår:
- Flyreisen fra Gardermoen til Lisboa med Norwegian t/r inklusive flyskatter
(en koffert som veier maksimalt 20 kg samt handbagasje maks 10 kg inngår pr. person)
- Busstransfer fra Lisboas flyplass 3/6 til hotellet i Monte Estoril og tilbake 10/6
- 7 netter i dobbeltrom på Hotel Estoril Eden i Monte Estoril
- turistskatt på hotellet
- Frokost og middag på hotellet hver dag iflg. reisebeskrivelsen (Ingen drikke inngår til middagene)
- Utflukter iflg programmet med lokalguide Maya Axelsson (skandinavisktalende)
- Fin portugisisk buss på alle våre utflukter og transporter
- Lunsj i Sintra 5. juni inkl.mineralvann til maten
- Fado-aften med middag, sang og underholdning i Cascais 8. juni
- Reiseleder på turen er Anders Lien fra Komfort Reiser
Bestilling av turen:
Spørsmål om turen samt påmelding skjer til Komfort Reiser på telefon 0046-31411200 eller på e-post
anders@komfortresor.se. Bekreftelse med faktura på depositum kr. 3 000,- pr. person sendes på e-post
så snart du har gjort din bestilling. Senest torsdag 30. april 2020 skal restbeløpet betales. Faktura sendes
på e-post i begynnelsen av april.
Reise- og avbestillingsforsikring:
For de som ikke har reiseforsikring eller avbestillingsforsikring inkludert i sin hjemmeforsikring,
anbefales å tegne dette via sitt forsikringsselskap.
Avbestilling av turen:
Om du eller din medreisende blir syk før avreise, er det viktig at du/dere har en avbestillingsforsikring
(se ovenfor). Du/dere får da tilbake hele det innbetalte beløpet via ditt forsikringsselskap.
Bruk internet for å få mer informasjon om turen:
www.hotelestorileden.pt (vårt hotell i Monte Estoril)
https://no.wikipedia.org/wiki/Portugal (Alt om Portugal du bør vite før du reiser)
www.youtube.com/watch?v=jnZKaT9Lj7w (film på Youtube om vårt hotell)
www.youtube.com/watch?v=VqSrzxqXT_k (film på Youtube fra Estoril og Cascais)
www.youtube.com/watch?v=dgLQ1r4iV7M (film på Youtube om Lisboa)
www.youtube.com/watch?v=YGnt3cAvxag (film på Youtube om Sesimbra)
www.youtube.com/watch?v=klgKEymvR8Y (film på Youtube om Palacio de Nacional i Sintra)
www.youtube.com/watch?v=djBqdKHbwZI (film på Youtube om Kristus-statuen i Lisboa)
www.komfortresor.se (Reisearrangøren der Anders Lien arbeider og som har stilt reisegarnti for denne
fine turen via det svenske Kammarkollegiet i Stockholm, sjekk gjerne via internet
www.kammarkollegiet.se/resegarantier/du-som-ska-resa

Husk gyldig pass og helsekort!

Velkommen til sommerens hyggeligste tur!
Teknisk arrangør:

Kapplandsgatan 10, 414 78 Gøteborg tlf 0046 31 41 12 00
Internet: www.komfortresor.se E-post: anders@komfortresor.se

