LISBOA
5 dagers tur
La deg bli fascinert av landet og folket med et besøk i Portugals hovedstad
Lisboa med gammeldags sjarm og som fremdeles er Europas triveligste by.
Prisen inkluderer:
Transport:

Busstransport Oslo - Gardermoen (t/r).

Flyreise Oslo - Lisboa (t/r) med Norwegian.

Komfortabel turbuss på utfluktene.

Gloria-elevatorbane
Hotell:

4 overnattinger på Hotel Mundial****i Lisboa.
Måltider:

4 frokoster, 5 lunsjer, 5 middager, vin til
måltidene.
Utflukter:

Bussightseeing i Lisboa inklusiv Belem.

Omvisning på borgen San George.

Utflukt til Estoril, Cascai og Sintra.

Omvisning i Pena-palasset.

Utflukt til en vinprodusent i Azeitâ, Setúbal.
Annet:

Fado kveld.

Portvinsmaking.

Skandinavisk/engelsk talende lokalguide

Reiseleder fra Team Tour.

Pris ved henvendelse til kontoret

Teknisk arrangør:

Tillegg for enkeltrom:
Vi tar forbehold om pris og programendringer.

E-post: teamtour@teamtour.no

Dag 1: Oslo - Lisboa
Vi reiser fra Oslo Bussterminal kl. 05.00 for avreise med
Norwegian kl. 07.00 til Lisboa hvor vi har ankomst kl.10.10.
Her blir vi hentet på flyplassen og vi stopper på en koselig
restaurant og spiser lunsj. Deretter kjører vi videre med bussen
til vårt gode hotell som ligger i hjertet av Lisboa og har
takterrasse med panoramautsikt over byen. Dagen fri til egen
disposisjon. Det er gode shoppingmuligheter ved hotellet som
ligger et steinkast fra det kjente Rossio-torget, og det er også
veldig populært å ta den gule trikken som stopper rett ved
hotellet. Vi spiser felles middag på hotellet.

Dag 4: Lisboa - Setúbal
I dag skal vi besøke et av de kjente vindistriktene som ligger
ca. 50 km sør for Lisboa. Vi kjører over 25-april broen som
forbinder Almada med hovedstaden. Broen som stod ferdig
på midten av 1960-tallet og som opprinnelig hadde navnet
Salazar-broen etter diktatoren som styrte landet med jernhånd
ble omdøpt dagen etter at revolusjonen brøt ut. Vi kjører sørøstover en drøy halv time og kommer frem til den pittoreske
byen Azeitâo i Setúbal-området hvor vi skal besøke
vinprodusenten Bacalhôa Vinhos de Portugal og som er en av
Portugals syv aller største vinprodusenter og hvor arkitekturen samt den vakre hagen har fått sin inspirasjon fra
reisende fra Europa, Afrika og Asia. Her finner vi også vakre
flisemalerier med maurisk design. Dette er en pionerbedrift
som står for kreativitet og originalitet. Det gjenspeiles i et
høyt kvalitetsnivå på vinene fra den rimelige J.P.-serien til
Quina da Bacalhôa og Moscatel de Setúbal. Vi blir med på en
guidet omvisning og prøve smaker vin. Før vi setter kursen
hjemover igjen tar vi også en tur innom den vakre havnebyen
Setúbal med 90 000 innbyggere.
Avslutningsmiddag skal vi ha på restauranten «Veranda De
Lisboa» som ligger i toppetasjen på hotellet og hvor vi kan
nyte den storslåtte utsikten over byen.

Lisboa er en av Europas minste og mest idylliske hovedsteder
og ligger vakkert til ved elven Tejo. Byen er omkranset av
grønnkledde åskammer og her råder det en helt spesiell
atmosfære. Lisboa har en sjarmerende gamleby med smale
gater, mauriske smug hvor det er vanlig å se klesvasken henge
ute på balkongene, og gater som er fylt av et yrende folkeliv.
Det er en kontrastfylt by som også har en pulserende havn, og
en moderne bydel kalt for Nasjonens Park, hvor Expo var
arrangert i 1998 med teamet «havet, en arv for fremtiden»
Dag 2: Sightseeing i Lisboa
Bussrundtur i Lisboa hvor vi skal bli bedre kjent med de
forskjellige bydelene, og besøke de mest kjente severdighetene. Vi drar til den sentrale delen, Baixa med store elegante
avenyer. Denne bydelen har sin opprinnelse fra tiden etter
jordskjelvet som rammet byen i 1755, og gjenoppbygging
skjedde etter den tids moderne byplanlegging. I Belem finner
vi de store minnesmerkene fra den gang Lisboa var en av
verdens viktigste handelsbyer og vi legger veien om
Jerônimosklosteret hvor vi finner graven til den store
sjøfareren Vasco de Gama. Vi krysser også «25. april» broen
som er bygget etter broen «Golden Gate» i San Fransisco og
som er Europas lengste hengebro. Denne kvelden skal vi spise
middag på en av fado-restaurantene i Lisboas gamle del. Her
oppe i Bairro Alto, en av åsene som omgir byen, finner vi de
smale bratte smugene med «uteliv» og hverdagsliv side om
side. Det formelig koker om kveldene under klesvasken som
henger til tørk på fasadene.
Dag 3: Kongenes by
Vi kjører langs vestkysten til den idylliske og vakre badebyen
Estoril, og Cascai som er et sjarmerende feriested for
entusiastiske fiskere. Ferden fortsetter videre til Sintra som er
en liten flott by som ligger oppe i de grønnkledde fjellene. Det
var et populært sted for Portugals konger og Sintra er også
kjent som «kongenes by». I Sintra besøker vi eventyrslottet
Pena som ble bygget av «kunstnerkongen» Ferdinand ll.
Palasset stod Ferdig i 1885, samme året som kongen døde. Da
monarkiet ble opphevet ble slottet museum og når vi i dag
vandrer gjennom rommene blir vi slått av hvor levende
atmosfære det fortsatt er her. Det er som om familien fortsatt
bor der og skal ta plass ved bordet eller i de små salongene.
Felles lunsj i Cascai og middag på hotellet.

Dag 5: Lisboa - Oslo
Etter frokost besøker vi middelalderborgen San George som
ligger på toppen av Alfama-åsen og med utsikt over det
historiske sentrum av Lisboa og Tagus elven. Borgen er en av
de viktigste severdighetene i byen. Vi har resten av dagen til
fri disposisjon.
På ettermiddagen blir vi hentet på hotellet og kjørt til
flyplassen hvor vi har avgang med Norwegian kl. 21.00.
På Gardermoen står en buss fra Team Tour og venter på oss
og vi blir kjørt tilbake til Oslo.

