ESTORIL OG CASCAIS
Portugisiske Rivieraen 18.-25. SEP 2021

Hotel Estoril
Eden**** (9 på kartet)
Kun ½ time fra Lisboa

7 NETTER / 8 DAGER
PRIS PER PERSON

NOK ca.16 000
ved 12 del. i delt dobbeltrom
med sjøutsigt

Enkeltromstillegg: kr 3 995
TUREN INKLUDERER:
* Flyturen Oslo-Lisboa tur/r
* Transport fra/til flyplassen i
Lisboa
* Overnatting på hotell
Estoril Eden 4* med frokost
* store rom med flotte
havutsikt
* Velkomst- og
Avskjedsmiddag
* 1 gl drikke + kaffe/te inkl.
under måltider
* Andre utflukter som
beskrevet i programmet.
* Lokale Skandinavisk
talende guider under
utflukter
* Reiseleder fra
Travel and Learn

Lisboakysten har tiltrukket både kongelige og jetsettet i mange
år! Med utgangspunkt i den lille badebyen Estoril, like ved
Lisboa, dykker vi ned i Portugals mange historiske
severdigheter. Det er få reisemål som har så mye å by på. Vi har
lagt stor vekt på å finne fram til et godt hotell med gunstig
beliggenhet. Klimaet er perfekt året rundt og prisene lavere enn i
noe annet vesteuropeisk land. Vi har laget et rikholdig program
som er spennende og gir et godt innblikk i Portugisisk kultur,
religion og historie.
DAG 1 LØRDAG 18. SEP OSLO – LISBOA

M

Vi reiser med Norwegian kl.07:00 direkte fra Oslo til Lisboa. Etter ankomst skal vi på en
Sightseeing i Lisboa. Lunsj på egenhånd i Lisboa. Etter Lunsj skal vi kjøre til vårt hotell
Estoril Eden ****. Alle rom er små leiligheter med balkong, mini-kjøkken og sofagruppe.
Nydelig utsikt over Atlanterhavet. Vi treffes til Velkomstmiddag med drikke, kaffe eller te
inkludert.

DAG 2 SØNDAG 19. SEP

VANDRING I ESTORIL - CASCAIS

F

De neste dagene skal vi også få tid til å nyte strandområdet mellom Estoril og Cascais i
tillegg til poolen på hotellet. Hotellet har eget gym, jacuzzi och en bar ”Stella Maris”. Det
ligger dessuten nære europas største casino i den vakre byparken i Estoril sentrum. Her
foregår show og cabareter og flotte kunstutstillinger. Cascais ligger kun ca 15 minutters
gange langs stranden. Her kan du finne mange trivelige boder, kafeer og restauranter med
billige priser. På hverdagskvelder er det fiskeauktioner i Cascais. Det er et interessant
møte man kan se da fiskere og handlerne byr og pruter på de ferske varene. Citadellet i
Cascais blev bygget på 1500-tallet for å beskytte Cascais bukten. Dette fortet er en del av
en lang rekke av fort som strekker seg langs hele kysten Tagus. I fortets have finner man
et lite museum med kanoner og andre våpen. Vi vandrer langs stranden til Cascais og
får litt fritid til lunsj på egen hånd og finner veien «hjem» på egen hånd Vi samler oss på
kvelden for å spise sammen på en lokal restaurant (ikke inkl.)

DAG 3 MANDAG 20. SEP FRIDAG
DAG 4 TIRSDAG 21. SEP

OBIDOS – BATALHA

F
F,L*

FRIVILLIG UTFLUKT € 145: Óbidos regnes for å være en av de største turistattraksjonene i
Portugal. Middelalderbyen er fremdeles bebodd, og de vakre, gamle og velpleide husene
ligger i smale og snorrette smug. Fra de to hovedgatene finner man hele året en konstant
strøm av tilreisende til den vakre byen. Det fineste og mest kjente Pousadahotellet i
Portugal finner vi her. Lokal sherry «Ginginha» er noe alle besøkende må smake. Vi nyter
en god lunsj før vi tar fatt på reisen videre og stopper i markedsbyen Nazaré. Dette er en
av de mest pittoreske fiskelandsbyene i landet. Vi skal også besøke Batalha, hvor vi ser
det vakre klosteret Mosteiro de Santa Maria da Vitória. Det er et fantastisk byggverk, som

fremstår som enormt stort i den lille byen. Mange av Portugals historiske
personligheter, blant annet Henrik Sjøfareren, hviler her. Vi kjører videre for til slutt å
ha en siste stopp ved pilegrims-stedet Fátima, som inntil 1917 var en alminnelig liten,
søvnig bygd i Portugal. Det ble endret i perioden mai til oktober 1917, da tre barn i alderen
10, 9 og 7 år gjentatte ganger så det de beskrev som en engel, mens de jobbet som
gjetere. Barna identifiserte engelen som Jomfru Maria, og engelen omtalte seg selv
som ‘fruen av rosenhagen’, som på portugisisk blir til ‘’Nossa Senhora do Rosário de
Fátima’’. Det hele sluttet i oktober 1917 med Solens Mirakel, som var en slags
solformørkelse. I dag er byen meget kjent valfartssted for kato-likker. Vi vender tilbake
til Estoril

IKKE INKLUDERT:
* Flyskatt kr xxxx per person
* Tilslutningsfly fra Bergen,
Trondheim og Stavanger
* Personlige utgifter som
vask av tøy og telefoner
* Tips til hotellpersonalet og
sjåfører og lokale guider

Påmelding
snarest
Travel and Learn
er medlem av
reisegarantifondet

Betalings og avbestillingsbetingelser: Ved påmelding
påløper et depositum på kr
3500 per person. ca 2-3
måneder før avreise forfaller
resterende beløp.
Avbestilles turen fra 150 dager
og til 121 dager før avreisedato,
kreves et gebyr på kr 1 500,-.
Avbestilles turen fra 120-91
dager før avreisedato, kreves et
gebyr tilsvarende innbetalt
depositum. Avbestilles turen fra
90-61 dager før, vil det kreves
50 % av turprisen. Avbestilles
turen 60-0 dager før
avreisedato, eller ved
manglende fremmøte på
avreisedagen, vil 100 % av
turprisen kreves inn.
Det samme gjelder dersom man
mangler de nødvendige papirer
for å delta på hele reisen.

DAG 5 ONSDAG 22. SEP
QUELUZ – SINTRA
F,L*
FRIVILLIG UTFLUKT € 95: Vi kjører via den spektakulære Guincho-stranden, som er
blant verdens beste strender for surfere, til det ytterste punktet lengst vest I Europa
beskrevet som “stedet der fast-landet slutter og havet begynner”. Ved fyrtårnet finner
man en liten kiosk der man kan kjøpe et sertifikat som beviser at du har vært lengst
vest I Europa. Vi fortsetter til Sintra, hvor vi skal besøke det vakre kongelige palasset
og byens gamle sentrum. Sintra ligger nordvest for Estoril og er et av Portugals
vakreste områder. Sintra var berømt allerede i middelalderen for sine klostre. Senere
ble byen et yndet oppholdssted for de portugisiske konger og adelige, som gjennom
tiden etter det store jordskjelvet i 1755 bygget mange slott og palasser i og omkring
byen. Dette ses best i det berømte ”Torneroseslott” Palacio da Pena, som med sine
mange tårn i forskjellige farger er som tatt ut av et eventyr. Byen er utnevnt av
UNESCO til verdens kulturarv på grunn av sin særpregede arkitektur. Mens du kjører
fra Estoril til Sintra finner du det første palasset allerede når du er halvveis: det rosa
palasset i Queluz som er omgitt av vakre hager. På en høyde nær Sintra oppdager vi
et eventyrpalass som er nasjonalpalasset «Palácio Nacional de Pena». I byen vil du
se Paço da Vila, som ble bygd på restene av et maurisk slott. I byens gamle del finner
man smale gater og streder med små butikker, som selger tradisjonelt portugisisk
kunsthånd-verk. Vi spiser lunsj i Sintra og er tilbake om kvelden
DAG 6 TORSDAG 23. SEP «FADO» AFTEN I LISBOA
F, M*
Etter frokost har dere fritid på stranden eller ved bassenget og dere har lunsj på
egenhånd. Denne ettermiddagen har dere mulighet å være med på en FRIVILLIG
UTFLUKT € 100: Tur til Alfama med Fado og middag. Taklyset dempes,
stearinlysene blafrer, en enkelt stol skraper. Silhuettene av en trio tar plass nedenfor
baren. Andektig stillhet i et lokale som et sekund tidligere gjenlød av høyrøstet
samtale. Så slår violaen an takten, og sangerinnen fyller rommet med sin kraftfulle,
nasale stemme. Strofer og lengsel og kjærlighet som er mer smertefull enn døden.
Gjestene sluker ordene og musikken – noen med kjennermine, andre med skjelvende
lepper. Fadoen er lyden av Portugal og et uunngåelig minne på ferien i Lisboa og
andre portugisiske byer. Alfama er et av Lisboas mest fargerike kvarterer, der mange
jøder slo seg ned etter den spanske inkvisisjonen, og der de melankolske fado
sangerinnene inntar barene når mørket faller på. Fadoens store stemme var den
legendariske Amalie Rodrigues, som da hun døde i 1999, fikk en statsbegravelse fulgt
av tre dagers landesorg. Middag og fado med busstransport.
DAG 7 FREDAG 24. SEP
F,M
Etter frokost har dere fritid på stranden eller ved bassenget og dere har lunsj på
egenhånd. Vi møtes om kvelden til en hyggelig avskjedsmiddag.
DAG 8 LØRDAG 25. SEP
HJEMREISE
Vi kjører til flyplassen og flyr til Oslo med ankomst Oslo kl.15:55

PÅMELDING: til: post@travelandlearn.no Tel: 47 89 60 60

F

