
Där floden Tejo mynnar ut i Atlanten, vackert beläget på sju kullar, ligger 
Portugals huvudstad. Här finns något för alla, från pittoreska gränder i 
stadsdelen Alfama, till lyxkvarter i Chiado med sina ståtliga hus och mär-
kesbutiker. Vi åker också ut på landsbygden till en gammal vingård och pro-
var deras viner under en heldagsutfärd till Costa Azul. Dagen avslutas med 
en god lunch invid havet i fiskebyn Sesimbra. Med oss på resan har vi Isabel 
Höckert som tidigare arbetat i över 30 år på Portugisiska turistbyrån i Stock-
holm. Isabel tar med oss till sina smultronställen.

lissabon 5 dagar
 - med utfärd till den blå kusten

DAG 1: STOCKHOLM - LISSABON
Direktflyg från Stockholm Arlanda inkl. 
smörgås och dryck ombord. Väl framme på 
flygplatsen möter vi vår svensktalande re-
seledare och guide, Isabel Höckert, som tar 
oss på en liten rundtur med bussen. Vi åker 
vidare till vårt fyrstjärniga hotell som ligger 
centalt beläget i Lissabon där vi äter en trev-
lig lunch i hotellets restaurang, Viva Lisboa. 
Därefter checkar vi in och får våra rum och 
har resten av dagen ledig för vila. (L)

DAG 2:  LISSABON
Tillsammans med Isabel kommer vi att få 
lära känna Lissabon genom en stadsrund-
tur med buss. Vi får höra om stadens rika 
historia. Vi ser Rossiotorget i hjärtat av 
Lissabon, paradavenyn Avenida da Liber-
dade, Marques de Pombaltorget och åker 
mot Miradouro São Pedro de Alcantara 
med vacker utsikt över staden . Vi  passe-
rar även lyxkvarteren i stadsdelen Chiado. 
Vi fortsätter till den historiska och kultu-
rella stadsdelen, Belem, med det magni-
fika Jeronimoklostret som grundades av 
kung Manuel, designades av arkitekten 
Boytac och anses vara kronjuvelen av ma-
nuelinsk konst. På ett av de äldsta kondi-
torierna i Lissabon fikar vi och får smaka 
på deras egna bakelse, Pasteis de Belem. 
Efter fikat fortsätter vi till Belemtornet, 
ett medeltida vakttorn som har blivit Lis-
sabons symbol.  Vi ser även Upptäckar-
monumentet, ett monument som bygg-
des till minnet av Henrik Sjöfarares död. 
Gemensam lunch. Eftermiddagen är fri 
för att upptäcka Lissabon på egen hand.  
Museerna är öppna och där finns bra res-
tauranger för de som vill fortsätta denna 
dag i kulturens tecken.  (F, L)

Denna kväll kan de som vill följa med Isa-
bel på Fadorestaurang. Fadon är Portugi-
sernas egen blues. Vi äter en god trerät-
tersmiddag inkl öl/vin och vatten medan 
vi njuter av den vackra sången. Transfer 
från hotellet till restaurangen t/r ingår. 

DAG 3: COSTA AZUL - DEN BLÅ KUSTEN
Heldagsutflykt till den ”Blå Kusten” - Costa
Azul tillsammans med Isabel. Färden går 
mot Azeitão och vinkällaren J. Maria da 
Fonseca som bland annat producerar Peri-
quitaviner. Vi besöker deras trevliga famil-
jeherrgård med gamla anor där vi gör en 
vinprovning som avslutas med deras söta 
Moscatelvin, Setubal. Efter vinprovningen 
fortsätter vi till den trevliga fiskebyn Sesim-
bra. Lunchen består av blåmusslor i vitt vin, 
grillad svärdfisk och en god efterrätt. Här 
kan vi sitta och njuta efter maten och se ut 
över den blå Atlanten. De som vill kan ta sig 
ett dopp. Åter Lissabon. Fri tid för egna akti-
viteter på kvällen. (F,L)

DAG 4: ALFAMA
Under förmiddagen kan de som vill följa 
med Isabel till Alfama. Alfama är inte bara 
Lissabons äldsta stadsdel utan även den 
charmigaste med sina labyrintliknande 
kvarter med vindlande, branta och smala 
gränder. (Rätt krävande promenad, taxi att 
dela på ena vägen tillkommer). Gemensam 
trerättersmiddag under kvällen.  (F, M)

DAG 5:  HEMRESA
Vi checkar ut och åker norrut till vinorten 
Arruda dos Vinhos. Här äter vi lunch i rustik 
miljö i en gammal vinkällare som idag är 
en restaurang. Efter lunchen åker vi mot 
flygplatsen och vårt plan hem till Sverige. 
Direktflyg inkl. smörgås och dryck. (F, L)

Arrangör: ReseSkaparna event & resor
Kontakt: 08-94 40 40  -  info@reseskaparna.se  -  www.reseskaparna.se

FAKTA
ERT  PRIS:    12 950 KR
ORD PRIS: 13 450 KR 
RESLÄNGD:  5 DAGAR
AVRESA:  27 SEP  2020
I PRISET INGÅR
• Svensktalande ciceron Isabel Höckert
• Arlanda transfer t/r
• Flyg Arlanda-Lissabon
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)  4 nätter
• 4 luncher (L) inkl öl/vin och vatten
• 1 middag (M) inkl öl/vin och vatten
• 1 fika med kaffe/te och bakelse
• 1 vinprovning
• Stadsrundtur dag 2
• En heldagsutfärd till Costa Azul 
• Promenad i Alfama (frivilligt)

TILLÄGG
Enkelrum:                          2 300 kr

TILLVAL
Middag med Fadoshow :             920 kr
OBS! Bokas innan avresa! Minst 18 pers

HOTELL
HOTEL NEYA ****
http://www.neyahotels.com/

PRELIMINÄRA FLYGTIDER:  (TAP)
UT: Arlanda-Lissabon  07.00 - 10.30
HEM: Lissabon-Arlanda 18.05 -  23.20
*Vi reserverar oss för ändringar utom vår kontroll.

Sesimbra

Isabel Höckert

Spårvagn

Lissabon

Costa Azul

INFORMATION
SPF Draken Kungsholmen
Lars Roxtorp
Telefon: 070-646 91 33
E-post: larsroxtorp@gmail.com
Lou-Lou Hoekstra-Skoog 
Telefon: 073-589 34 45
E-post: lou-lou@live.se

Tidig amälan rekommenderas då platserna 
är begränsade. 
Bokningsbekräftelse med inbetalningsavier 
skickas från ReseSkaparna.


