
2019

Københavns Lærerforenings Pensionistafdeling
 

Rejse med ledsager 
11/5 - 18/5 2019 · 8 dage
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Kom med på en livsnyderferie til Portugal. Glæd dig til at møde ægte  
portugisisk gæstfrihed i den populære badeby Estoril, hvor den tre  
kilometer lange strandpromenade indbyder til afslappende spadsereture, 
f.eks. til nabobyens lystbådehavn og smalle, hyggelige gader. 

Vi besøger den livlige og romantiske ho-
vedstad Lissabon, som er en af Europas 
ældste og mest charmerende storbyer. 
I de stejle gader blandt sporvogne, flise- 
smykkede huse og minder fra Portugals tid 
som kolonimagt mærker vi byens historie, 
der blander sig med storbyens liv og mo-
dernitet. 

Du har også mulighed for at komme med 
på tre flotte ekstraudflugter, hvor vi be-
søger eventyrbyen Sintra, som er berømt 
for sine historiske bygninger, vi tager ud og 
ser den enestående natur i Arrábida-bjer-
gene, smager de lokale vine og oste samt 
oplever den interessante Alentejo-region 
med besøg på en af landets mest berømte 
vingårde. 

Lad dig fortrylle af eventyrlige Portugal 
på denne rejse fyldt med oplevelser, for-

besøgende med forkærlighed for den 
afslappede livsstil og det gode udvalg af re-
stauranter og oplevelsesmuligheder. Rej-
selederen viser rundt i hotellets nærom-
råde, og vi kommer på byvandringen forbi 
byens store kasino og grønne områder. 

Vi slutter byvandringen på den tre kilome-
ter lange strandpromenade, hvor der er 
mulighed for at fortsætte til den nærlig-
gende fiskerby Cascais eller at finde en be-
hagelig plads og en kold øl på en af strand-
barerne (ikke inkluderet).

3. dag: Ekstraudflugt til Arrábida
Der er mulighed for at tilmelde sig en eks-
traudflugt til det smukke naturområde Ar-
rábida. Vi starter med at besøge et lokalt 
fiskemarked i den hyggelige havneby Setú-
bal, der blandt andet er kendt for sardi-
ner og den lange, sølvfarvede dybhavsfisk 

kælelse og god mulighed for afslapning. 
Vi bor på et dejligt 3 plus-stjernet hotel 
med uden- og indendørs pool samt ud-
sigt til Atlanterhavet. Alle værelser byder 
desuden på balkon og havudsigt, og hver 
aften hygger vi os med en dejlig buffet-
middag på hotellet med drikkevarer inklu-
deret. 

1. dag: Ankomst til Portugal
Ved middagstid flyver vi med TAP direkte 
til Lissabon. Vi bliver kørt med bus til ho-
tellet i Estoril, hvor vi er fremme sidst på 
eftermiddagen. Der er god tid til at pakke 
ud og nyde udsigten fra balkonen, inden 
vi samles til buffetmiddag med drikkeva-
rer inkluderet.

2. dag: Byvandring i Estoril 
Estoril er en populær badeby blandt vel-
havende portugisere og udenlandske 
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Espada – en yderst velsmagende fisk. Kø-
returen fortsætter langs kysten med tæt 
bevoksede bjergskråninger på den ene 
side og det storslåede Atlanterhav på den 
anden side. 

Vi besøger den berømte vingård Casa 
Horácio Simões og smager lokalt produ-
ceret ost, pølser og oliven, og naturligvis 
de fremragende vine, som er blevet pro-
duceret her på gammeldags maner siden 
1901. Vi nyder et glas rød- og hvidvin og 
smager på to af områdets delikate des-
sertvine, moscatel. Druerne høstes, når 
de er fuldmodne, og gæringen afbrydes 
allerede efter få dage ved tilsætning af 
brandy i mosten. Ligesom portvin lagres 
vinen i træfade, inden de hældes på fla-
sker.

Vi slutter den spændende heldagstur med 
et besøg på værkstedet São Simão Arte i 
landsbyen Vila Fresca, hvor vi ser, hvordan 
de traditionelle portugisiske azulejos (kak-
ler) fremstilles.  I århundreder har portu-
giserne sat håndmalede kakler på huse og 
kirkevægge. Det er svært ikke at blive fri-
stet til at købe et par af de dekorative kak-
ler med hjem.

4. dag: Charmerende Lissabon
Lissabon har bevaret fortidens charme, 
og den gamle hovedstad byder i sandhed 
på alt, hvad man kan forvente og mere til. 
Imponerende bygninger, museer, brede 
boulevarder, grønne parker, gammeldags 
sporvogne, flisesmykkede huse og farve-
rige kvarterer med gamle, snoede gyder. 
Dertil kommer indkøbscentre, hyggelige 
cafeer og et væld af atmosfærefyldte re-
stauranter.

På denne heldagstur med bus oplever vi 
blandt andet Avenida da Liberdade med 
fontæner og fortovscafeer. Fra den sto-
re skyggefulde plads Rossio går vi gennem 
Baixa-kvarterets elegante gader ned til 
Tejofloden og den store Comércio-plads, 

der ofte sammenlignes med Markusplad-
sen i Venedig. Vi fortsætter herfra til det 
farverige kvarter Alfama, som er en la-
byrint af stejle gader og trapper med en 
enestående udsigt over byen. Det gam-
le kvarter oser af stemning med blafren-
de vasketøj, blomsterkrukker og små bu-
tikker. På turen passerer vi også bydelen 
Belém, der rummer masser af minder fra 
portugisernes bedrifter på verdenshavne-
ne. Vi kommer naturligvis forbi det smuk-
ke Jéronimos-kloster og det pragtfulde 
Belémtårn, der ligger som en fæstning i 
Tejo-floden. Der er tid på egen hånd, in-
den vi sidst på eftermiddagen vender til-
bage til Estoril.

5. dag: Ekstraudflugt til Sintra
I dag besøger vi den smukt beliggende 
UNESCO-beskyttede by Sintra, der var de 
portugisiske kongers foretrukne sommer-
feriested. Som H.C. Andersen gjorde det, 
bliver man fortryllet af den lokale even-
tyrstemning med slotte og villaer midt i 
det kølige bjergområde. Vi hygger os i den 
gamle by med fontæner, kakkelbeklædte 
bygninger og små butikker. Fra centrum 
kører vi med små busser op ad bjerget til 
slottet Palácio Nacional de Pena, som er 
en spændende blanding af arkitektoniske 
stilarter og fyldt med kuriositeter fra hele 
verden. Da republikken blev udråbt i 1910, 
blev det fortryllende slot lavet til muse-
um og er siden bevaret, som det stod, da 
kongefamilien boede her. Vi nyder en dej-
lig frokost på en hyggelig lokal restaurant i 
Sintra og har tid på egen hånd til at udfor-
ske den charmerende by. 

6. dag: Ekstraudflugt til Évora
Efter morgenmad på hotellet sætter vi 
kurs mod middelalderbyen Évora. Her 
hersker en skøn atmosfære i den gamle 
by, der byder på hvidkalkede huse, for-
nemme paladser, eventyrlige kirker, bro-
stensbelagte gader og antikke tempel-
søjler. Vi tager på byvandring gennem de 
maleriske gyder og kommer forbi et over-

flødighedshorn af arkitektoniske værker. 
Vi besøger byens katedral fra det 13. år-
hundrede, der er bygget som et fort for at 
holde Maurerne på afstand, og vi besøger 
den tankevækkende St. Francis kirke, der 
indvendigt er udsmykket med noget så 
usædvanligt som menneskelige knogler. 
Kapellet blev bygget af franciskanermun-
ke i det 16. århundrede som et rum til me-
ditation over døden. Dengang var det ikke 
unormalt at bygge den slags kapeller, men 
i dag forekommer det en kende makabert. 
Bedøm selv!

Évora er berømt langt udover den Iberi-
ske halvø og er en af Portugals smukkeste 
byer. Vi runder udflugten af med et besøg 
på det interessante vinhus Herdade do 
Esperão, hvor vi smager på et par af Alen-
tejo-regionens vine. På Alentejos mange 
vingårde nyder druerne godt af de mange 
solskinstimer i det varme og tørre klima. 
Vi får en rundvisning på vingården Herda-
de do Esporão, hvis historie går mere end 
700 år tilbage. Vingården er en af Portu-
gals mest dynamiske og fremadskuende. 
Mange danskere kender formodentlig vin-
gårdens klassiker, Monte Velho, men her 
fremstilles faktisk mere end 25 forskellige 
vine, hvoraf flere har vundet internationa-
le priser. Efter den spændende rundvis-
ning smager vi naturligvis på vinen.

7. dag: Dagen på egen hånd. Festmiddag 
om aftenen.
Dagen er sat af til afslapning eller oplevel-
ser på egen hånd.

Om aftenen er der dækket op til festmid-
dag  med musik på hotellet. 

8. dag: Hjemrejse 
Nyd formiddagen på egen hånd i Estoril. 
Om eftermiddagen kører vi til lufthavnen i 
Lissabon, hvorfra vi flyver med TAP direkte 
til København. Vi ankommer i København 
sent om aftenen.
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Tilmelding
Rabat på 300 kroner ved tilmelding senest 
15/1-2019.

Begrænset antal pladser.

Tilmelding hos Vitus Rejser på tlf. 33 14 65 66 
v/Arne Holm .

Betaling
8 dage efter tilmelding betales depositum på 
2.000 kroner pr. person.
Restbeløb indbetales senest 60 dage før  
afrejse. 

Der tages forbehold for trykfejl. Rejsen er 
underlagt Vitus Rejsers generelle bestem-
melser. 

   Teknisk arrangør: Vitus Rejser

Inkluderet i prisen
 • Fly København - Lissabon t/r
 • Alle skatter og afgifter
 • Transfers lufthavn-hotel t/r
 • 7 nætter i Estoril på Hotel Eden***+
 • 7 x morgenmad (2.-8. dag)
 • 6 x buffetmiddag,  

 inkl. ½ flaske vin og vand (1.-6. dag)
 • 1 x festmiddag inkl. ½ flaske vin og vand   

 i eget lokale på hotellet (7. dag)
 • Byvandring i Estoril
 • Heldagsudflugt til Lissabon
 • Dansktalende rejseleder på hele rejsen

Datoer og priser
11/5-18/5-2019 .......................kr. 8.699,-

Tillæg pr. person
Eneværelse ..............................kr. 2.950,- 
Afbestillingsforsikring  ..............kr. 490,-
Obl. administrationstillæg* .......kr. 89,- 

(*Dækker omkostninger til Rejsegaranti- 
fonden og Rejsebureauernes udvidede 
Afbestillingsforsikring)

8 dage

Hotel Estoril Eden ***+  
Hotellet ligger blot 200 meter fra kysten. 
Det tager cirka 5 minutter at komme til 
strandpromenaden via to fodgængertunnel-
ler under strandvejen og lokalbanen. Langs 
strandpromenaden ligger en lang række 
hyggelige frokostrestauranter og sandstran-
de. Den nærmeste badestrand ligger cirka 
10 minutters gang fra hotellet. Fra hotellet er 
der en fantastisk udsigt over Atlanterhavet. 
Der er både udendørs pool og opvarmet in-
dendørs pool samt fitness, spabad og sau-
na. Der findes restaurant, bar med udsigt og 
poolbar. Der er elevator til værelsesetagerne 
og gratis WiFi på hele hotellet.

De rummelige værelser er udstyret med 
aircondition, tv, køleskab, et lille tekøkken 
og balkon med havudsigt. Badeværelserne 
har enten badekar eller bruser samt hår-
tørrer.

Rabat pr. person
V. tilmedling senest 15/1 .........kr. 300,-

Udflugter pr. person
Arrábida, inkl. vinsmagning .......kr. 395,- 
Sintra. inkl. frokost og entré .....kr. 545,-
Évora, inkl. vinsmagning ............kr. 375,-
Spar 120 kroner: Udflugtpakke 
med alle tre ekstraudflugter ....kr. 1.195,-

   Ekstraarrangementer gennemføres ved 
   minimum 25 deltagere.


