
 

 

FORSLAG TIL PROGRAM PORTUGAL- For eksempel 3-10 juni?  

………………………………………………………………………………………………… 

For mange år siden reiste Bjørn og jeg på kryss og tvers i Portugal i flere uker, og vi 

ble veldig glad i dette landet. Portugisere er kjent for å være gjestfrie, enkle, og litt 

mer «tilbakelente» enn sine naboer i øst. Spania og Portugal har noe av det samme 

forholdet som Norge til Sverige. Det betyr blant annet at en portugiser kan forstå 

spansk, mens en spanjol ikke forstår portugisisk!  

Det sies at hvis du får en portugisisk venn, så har du en venn for livet. Det har jeg 

selv erfart, og dere skal på denne turen få møte min venninne Teresa til en privat 

lunsj hjemme hos henne. Da vil dere forstå hva jeg mener. 

Senere er det blitt mange turer til Portugal sammen med Øyvind og Kari, som kjenner 

landet vel så godt, og som også stortrives her. De er selvfølgelig med på denne turen 

også. 

Vi konsentrerer oss om den nordlige delen av landet. Vi føler at den er mer «ekte» 

enn turistområdene på Algarve-kysten, men synes ikke vi kan unngå å bli litt kjent 

med Lisboa også. Vi skal bo de fleste dagene i nord. Jeg er veldig glad i byen og 

kaller den «stygg-pen», men den har mye sjarm.  De utfluktene vi skal ta derfra vil gi 

deg en blanding av kultur, natur, god «hjemmelaget» mat og ikke minst vin, samt 

møter med mennesker. 

  

DAG 1 

Reise Stavanger-Lisboa- ankomst ettermiddag 

Hotell Gat Rossio; Ligger ved Rossio-plassen, midt i sentrum. Greit hotell, bra 

frokost, liten «bakhage» og hyggelig betjening.  

Middag restaurant «Casa do Alentejo», like ved hotellet.  

Dette er en av Lisboas eldste restauranter i et palass fra 1700 tallet.  

 

DAG 2 

Sightseeing Lisboa - med egen buss og guide. Da kan vi få vår «egen» rute slik at vi 

får sett mest mulig.  

Fri lunsj og fri ettermiddag. 

Middag restaurant «Tavares Rico». Denne gullbelagte restauranten, som snart fyller 

250 år er Lisboas eldste, og må bare oppleves! De lover en gastronomisk opplevelse, 

som ikke er billig, men skal vi likevel unne oss den? 

Etter middag går vi til «Cafe Luso» for å lytte til Fado, som er en særegen melankolsk 

portugisisk musikkstil. Akkompagnert av gitarer fremfører sangeren sitt budskap  

som handler om ulykkelig kjærlighet, sosial urett og lengsel etter bedre tider ofte med 

en følelse av håpløshet på grensen til gråt. Det høres trist ut, men er sangeren god, 

blir det en fin avslutning på Lisboa-besøket! 

  

 

 



DAG 3 

I dag skal vi til Porto, men tar en stopp i Obidos, en liten hvit perle omringet av en 

bymur. På toppen ligger borgen med flott utsikt! Dere kan gå hele byen rundt på 

muren – tar cirka en time. Ikke glem å gå inn i kirken, som ligger litt til høyre for 

hovedgaten, dekorert med praktfulle portugisiske fliser. Vi tar en rundtur i byen, og så 

bestemmer vel «mor» at vi må ha en pause?  

Lunsj restaurant «Alcaide».  

Videre til Porto og Grande hotell Porto som ligger midt i gågaten Santa Catharina. 

Her skal vi bo 2 netter. 

Middag på hotellet 

 

DAG 4 

Rundtur i Porto med egen buss og guide.  

Lunsj restaurant «Praia do Luz». Hyggelig restaurant ved havet utenfor Porto. 

Fri ettermiddag 

Middag “Porto by night”. Vi skal ha båt på Douroelven og få se byen fra sjøsiden med 

god middag om bord. 

 

DAG 5 

Litt fritid på formiddagen før vi drar til Ponte do Lima og Hotel Inlima, hvor vi skal bo 

de siste tre nettene. Dette er Portugals eldste by, ligger ved elven Lima, en gammel 

romersk bosetning og absolutt en «fløtekaramell» Men før vi installerer oss på 

hotellet, drar vi først til Valenca. Dette er grensebyen til Spania, og den gamle delen 

er en festningsby med en borg innenfor bymurer. 

Lunsj «Pousadaen» - som er en del av borgen.  

Fritid i byen 

Middag på hotellet med bytur på kvelden 

 

DAG 6 

I dag drar vi først til Guimares, kalt Portugals «vugge», fordi det var landets første 

hovedstad før Coimbra og før Lisboa. Vi anbefaler et besøk på borgen, og så 

bestemmer vel «Mor» at vi må hvile oss litt? Så venter «Avel Farm» på oss med sin 

over 200 år gamle vingård og en hage som gjør at du fyller mobilen din med bilder! 

Det blir hagevandring og lunsj på gården. 

Hjemturen legger vi via «Bom Jesus», et pilgrimsted med mange hundre trinn som 

fører opp til toppen og kirken. Vi skal kjøre opp, men de troende kommer krabbende! 

Nydelig, liten kirke og flott utsikt.   

Middag på hotellet. 

 

DAG 7 

Lang dag i dag med mange opplevelser. Vi starter i Amarante. Nydelig lite torg med 

klosterkirke, viet til den hellige Gonzales, frukbarhetens helgen. Tar dere på 

sarkofagen blir dere gift innen årets utgang, om det er aktuelt? De lager også noen 

fantastiske «kaker» til ære for fruktbarheten – og selger dem uten å rødme! 



Vi fortsetter til Regua, vinhovedstaden i Duero-dalen. Egentlig ikke noe spesiell, men 

ikke langt unna, oppe i dalen ligger Quinta de St. Eufemia, vingården hvor min gode 

venninne Teresa bor. Lunsj hjemme hos henne.  

Så skal vi på båttur på elven fra Regua til Pinhao, og da får dere et inntrykk av denne 

dalen, hvor vinrankene står på geledd i terrasser. Alt gjort med menneskehender! 

Tilbake til hotellet med middag. 

 

DAG 8 

Hjemreise fra Porto 

……………………….. 

 

 

 

Den beste reiseruten: med KLM 

Avreise Stavanger – kl 10.10 – via Amsterdam 

Ankomst Lisboa kl 14.25 (portugisisk tid) –1 time tilbake 

Hjemreise Porto kl 11.35 – via Amsterdam 

Ankomst Stavanger kl 17.45 

Prisantydning fly kr 3.500,- 

 

OBS: Ingen billetter er reservert, fordi vi må betale depositum etter 14 dager. 

Billetten er ikke rimelig og det ville trolig blitt billigere med tur/retur Lisboa, men da får 

vi til gjengjeld dyrere buss, og vi mister en dag. 

 

Ingen hotell eller restauranter er foreløpig reservert, og vi må ta forbehold om 

eventuelle «omstokkinger» også når det gjelder avreisedag.  

 

VIKTIG: 

Derfor er det viktig at jeg får en oversikt over dere som er interessert, slik at vi kan gå 

i gang med reservasjonene. Spesielt gjelder dette hotellene!  

 

Til dere som ikke er til stede og som får høre om turen: Send meg snarest en mail: 

bv-blomq@online.no 

 

PRIS 

Foreløpig umulig å si, men det blir vel i noenlunde samme klasse som våre andre 

turer. Ingen bindende påmelding før vi har en pris, kun interessert. 
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