9. September 2019 – 8 dager

Lisboa og Porto
Vi besøker Portugal

Lisboa er Portugals hovedstad
og ligger vakkert til ved
Atlanterhavskysten ved
utløpet av elven Tejo. Lisboa
har gjennom hele historien
vært Portugals viktigste by, og
var tidligere også Europas
største havneby. Gotiske
katedraler, majestetiske
klostre og gode museer er
alle en viktig del av det
fargerike bybildet, men de
virkelige oppdagelsene gjør
du likevel vandrende i de
mange smale og sjarmerende
bakgatene.

Det er omveien, forsinkelsen og sidesporene, som
beriker ens liv.

Nils Kjær

PROGRAM______________________________
Dag 1 – Mandag 9. september
Vi møtes på Værnes kl. 7.00 hvor reiseleder fra Vega Reiser tar i mot gruppen.
Avreise til Lisboa med fly kl. 08.30 og vi gjør en mellomlanding i Oslo hvor det blir
før turen går videre til Lisboa kl. 10.45 med ankomst kl. 13.55 lokal tid. Fra flyplass
blir det felles transfer til vårt hotell som ligger svært sentralt og med gangavstand
til de fleste fasiliteter. Etter innsjekk tar reiseleder gruppen på en liten rundtur i
nabolaget. Om kvelden møtes vi til felles velkomstmiddag kl. 19.30.
Dag 2 – Tirsdag 10. september
Dagen starter med en god frokost. Reiseleder står klar i resepsjonen kl. 10.00 og
tar med de som en ønsker på en rundtur i byen for å gjøre oss kjent. Kanskje tar vi
en tur med ærverdige trikk nr. 28 for å utforske Lisboas trange smug og flotte
gater. Om kvelden møtes vi for avgang til felles middag kl. 19.30.
Dag 3 – Onsdag 11. september
Etter en god frokost møtes vi i resepsjonen og blir med vår guide på utflukt til den
lille sjarmerende byen Sintra. En by som i flere århundre har vært feriestedet for de
kongelige. På grunn av en enorm historisk bakgrunn og unike bygninger er også
denne byen på UNESCO’s verdensarvliste. Etter omvisning i palasset har vi litt
disponibel tid. Videre kjører vi til Cabo da Roca, «Stedet hvor landet slutter og
havet begynner» (Luis de Camões). Dette er det vestligste punktet på fastlandet i
Europa. Etter et besøk her reiser vi til den sjarmerende byen Cascais hvor det blir
tid til å vandre litt på egenhånd og handle lunsj for de som ønsker dette. På
ettermiddagen setter vi kursen mot hotellet vårt. I kveld er det ikke middag på
programmet.
Dag 4 – Torsdag 12. september
Dagen er til fri disposisjon men reiseleder har forslag til aktiviteter. Kanskje ønsker
noen å ta toget ut til Belem? Vi møtes til felles middag klokken 19.30

Vega Reiser AS

Sunnlandsvegen 2

7032 Trondheim

Tlf: 73 95 10 15

post@vegareiser.no

www.vegareiser.no

PROGRAM______________________________
Dag 5 – Fredag 13. september
Etter frokost møtes vi ferdig utsjekket klokken 10.00. Vi reiser med buss til Porto,
en kjøretur på ca. 3 timer. Reiseleder forteller litt underveis om de områdene vi
kjører igjennom. Vel framme sjekker vi inn på hotellet som ligger sentralt og nært
de fleste fasiliteter. På kvelden møtes vi klokken 19.30 for felles avgang til
middag.
Dag 6 – Lørdag 14. september
Etter frokost møter de som er ønsker opp i resepsjonen klokken 10.30. Reiseleder
tar oss med for å ta Porto i nærmere øyesyn. Byen ligger på kysten ved Douros
elvemunning, og er en vakker gammel portugisisk by med kronglete, trange gater
og åpne torg. Dette området er også på UNESCO’s verdensarvliste. Byen er for
øvrig verdenskjent for sin portvin, og langs elven ligger det vinkjellere som perler
på en snor. I denne byen får vi blant annet se Dona Maria-bruen som ble
konstruert av Alexandre Gustave Eiffel, og St. Francis-kirken. Det er ikke felles
middag denne kvelden, men reiseleder har forslag til restauranter i nærområdet.
Dag 7 – Søndag 15.september
Dagen starter med en god frokost. Og vi møtes i resepsjonen klare til utflukt.
Turen går først med tog opp til Regua Quay og til havnen hvor vi går om bord i
skipet «Gaia Quay». Vi seiler fra Regua gjennom de store vindistriktene, via
sluseanleggene Carrapatelo og Crestuma - Lever og ned til Porto. Underveis får vi
lett servering. Etter å ha tilbrakt store deler av dagen på skipet, ankommer vi
Porto og bussen tar oss tilbake til hotellet. På kvelden møtes vi til felles middag
klokken 19.00.
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Dag 8 – Mandag 16. september
Dette er hjemreisedag, og vi starter dagen med en god frokost før turen går tilbake
til Lisboa kl. 8.00 Flyet har avgang kl. 14.40 og vi mellomlander i Oslo før turen går
videre kl. 22.00 til Trondheim. Ankomst Værnes Lufthavn omtrent kl. 22.55. Takk
for turen, og vel hjem!

Grunnpris
Depositum
Tillegg enkeltrom

NOK 12.900,NOK 1.500,NOK 2.250

Inkludert i grunnpris:
✓ Flyreise Trondheim - Lisboa t/r
✓ Transfer i henhold til program
✓ 7 netter i dobbeltrom
✓ 7 frokost
✓ 5 middag
✓ 1 lunsj
✓ Utflukt til Sintra, Cabo da Roca og
Cascais med lokalguide
✓ Utflukt med elvecruise på Douro
med servering underveis
✓ Aktiv reiseleder fra Vega Reiser
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