Vakker natur og spennende kultur

PORTUGAL
Turteam: Reidun og Kurt Hjemdal

7. - 12. oktober

Storbyen Lisboa kombinert med pittoreske småbyer og verdensarvsteder.
Bli med på vår spennende nye tur til Portugal.

Nazare

Cabo da Roca

Cascais

Portugal
Storbyen Lisboa kombinert
med pittoreske småbyer og
verdensarvsteder. Bli med på vår
spennende nye tur til Portugal.
Dag 1

Onsdag 7. oktober
Norge – Lisboa – Cascais
Flyavgang med Norwegian fra Oslo
kl 14.20. (Mulig med tilslutning og
gjennomgående flybilletter fra andre byer
i Norge) Ankomst Lisboa kl 17.30.
Fra flyplassen i Lisboa blir det busstransport, en knapp times kjøretur
vestover langs kysten til den lille byen
Cascais som ligger på den portugisiske
rivieraen. Cascais var tidligere en
typisk fiskerlandsby, men er nå en
velstående strandby. Her skal vi bo i
fem netter på Hotel Pestana. Middag
og velkomstsamling på hotellet om
kvelden.

Dag 2

Dag 3

Torsdag 8. oktober

Fredag 9. oktober

Lisboa

Sintra og Cabo da Roca

Det blir utflukt til storbyen Lisboa, en
av Europas eldste hovedsteder som
ligger 25 km fra Cascais. Byen har en
fin sammensetning av gammelt og nytt
og vi får blant annet oppleve mange av
de flotte monumentene og vandre i de
koselige brosteinsbelagte gatene. Et
kaffestopp der vi får smake på lokalt
bakverk hører også med. Vi får en
guidet rundtur med lokalguide. Lunsj
og tid til å utforske byen på egenhånd
om ettermiddagen. Buss tilbake til
hotellet hvor det blir felles middag
og samling.

Etter frokost kjører vi ca 25 km
rett nordover til fjellbyen Sintra,
eventyrbyen på UNESCOS verdensarvliste. Det blir tid til å vandre i
byen og besøke noen av de mange
butikkene som tilbyr lokale håndverksprodukter. Vi kjører så videre ut til
kysten og til Cabo da Roca, det
vestligste punktet på Europas fastland.
Her kan vi nyte den spektakulære
utsikten over Atlanterhavet. Turen
tilbake til Cascais går via Estoril
kysten. Middag og samling på hotellet
om kvelden.

Lisboa

Lisboa

Dag 4

Dag 5

Dag 6

Lørdag 10. oktober

Søndag 11. oktober

Mandag 12. oktober

Obidos – Alcobaca - Nazare

Evora

Cascais – Lisboa - Norge

Denne dagen skal vi på utflukt nordover i landet. Første stopp blir i den
lille middelalderbyen Obidos. Byen
som ligger omringet av bymuren har
tradisjonelle hvitkalkede hus med små
balkonger og et imponerende slott fra
middelalderen. Vi skal videre til den
lille byen Alcobaca og besøke klosterkirken som står på UNESCOS
verdensarv liste. Siste stopp denne
dagen er i den fargerike fiskerlandsbyen Nazaré. Byen ligger ved en
praktfull strand i en bukt med store
klipper over. På alle stoppene denne
dagen blir det tid til å vandre litt på
egenhånd for å kjøpe seg lunsj, prøve
lokale delikatesser og se litt på alle de
flotte håndverksproduktene dette
området er så kjent for. Tilbake på
hotellet om kvelden blir det middag
og samling.

Dagens utflukt går østover til
middelalder- og verdensarvbyen,
Evora. Provinsen vi i dag skal besøke
er mest kjent for sin kork og
vinproduksjon. På veien kjører vi
gjennom store skoger med korkeiker.
Portugal står for mer enn 50% av
verdens korkprodukjson og i Evora
er utvalget stort av produkter laget av
kork. Ut og inn av Lisboa krysser vi
elven Tajo over to særegne og kjente
broer. Den ene veien kjører vi over
den over 17 km lange Vasco da
Gama broen, Europas lengste
brokonstruksjon. Den andre veien
kjører vi over hengebroen, 25. april
broen. Tilbake i Cascais kan du
tilbringe siste ettermiddagen på turen
ved bassenget på hotellet eller vandre
langs den flotte strandpromenaden.
Middag og avslutningssamling på
hotellet om kvelden.

Turens siste dag er kommet og etter
frokost har vi litt tid i Cascais før vi
blir hentet av bussen som kjører oss
til flyplassen. Flyavgang med
Norwegian kl 14.20. Vi flyr direkte
til Gardermoen, ankomst kl 19.30.
(Mulig med tilslutning og gjennomgående
flybilletter til andre byer i Norge)

ONSDAG 07.10.2020
OSLO - LISBOA
Avreise
Ankomst

Gardermoen
Lisboa

Kl. 14.20
Kl. 17.30

MANDAG 12.10.2020
LISBOA - OSLO
Avreise
Ankomst

Turen bestilles på plussreiser.no
eller på telefon 70 17 90 00

Lisboa
Gardemoen

Kl. 14.40
Kl. 19.30

Lisboa

TURPRIS

Kr 12.950
Tillegg fra andre byer i Sør-Norge:
Tillegg for enkeltrom:

kr 1500
kr 2850

PRISEN INKLUDERER:
• Fly Oslo-Lisboa tur/retur
• 5 overnattinger med frokost og middag
• Transport og lokalguide ihht. Programmet
• Tips til sjåfør og guide
• Reiseledertjenester
IKKE INKLUDERT:
• Øvrige måltider
• Drikke til maten
Cascais

Vi tar forbehold om endringer i program og pris.
Ved påmelding, vennligst benytt elektronisk
påmeldingskjema som finnes på vår nettside eller
på telefon 70 17 90 00.

Velkommen med på en uforglemmelig tur!
Sintra

Portugisisk kork

Foretaksnr. 989 663 445 MVA· Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund
Finn mer informasjon på plussreiser.no eller ring oss på telefon 70 17 90 00

