Lisboa med Algarvekysten
-Opplevelser og solferie
I ly av Spania ligger Portugal, som er et av de mest fascinerende land i Europa. Portugal
byr på alt fra de praktfulle strendene ved Algarvekysten, til moderne storbyer som Porto og
Lisboa. Spennende landsbyer, vakkert landskap spekket med vingårder og olivenmarker
gjør Portugal til en perle for naturelskere. Her finnes noe for enhver smak, og venter bare
på å bli oppdaget. Portugal er praktfullt, klimaet er perfekt året rundt og prisnivået er lavere
enn i noe annet Vest-Europeisk land. Velkommen til noen uforglemmelige dager.
Dag 1. Hjemsted – Lisboa
Fremmøte ved Oslo Lufthavn. Ved ankomst Lisboa venter vår buss som kjører til vårt
hotell. Middag på hotellet om kvelden.
Dag 2 - 3. Lisboa
Under oppholdet kan vi glede oss med blant annet
den allsidige byen Lisboa, som er bygget på åsene
over elven Tejo. I de trange brosteinsgatene i
Alfama og Bairro Alto svever minnene fra den tid da
portugiserne hersket på verdenshavene. Vi drar
også på en heldagsutflukt til Cascais og Sintra.
Reisen går langs kysten vestover til den flotte
badebyen Estoril og nabobyen Cascais, en
sjarmerende ferieby men også en livlig
fiskerlandsby. Videre til Europas vestlige
kontinentale punkt ved Cabo da Roca. Vi reiser opp
i fjellet til Sintra der vi kan besøke kongepalasset
Palacio Nacional som siden 1300-tallet er de
portugisiske kongenes favorittresidens.
Dag 4. Lisboa – Algarvekysten
Vi forlater Portugals hovedstad for denne gangen og
kjører til Algarvekysten. Der sjekker vi inn på vårt
hotell hvor vi skal være i 4 netter.
.
Dag 5 – 7. Algarve
Algarvekysten som sies å være den vakreste kysten i hele Europa. Med lange, hvite
strender som er innrammet av fantastiske klippeformasjoner skapt av Atlanterhavets
bølger gjennom årtusener. Albufeira er kanskje det mest populære turiststed på Algarvekysten. Det er en gammel fiskerlandsby og dens historie går 2000 år tilbake til Romertiden.
Albufeira ble portugisisk først i 1249, da Portugal erobret byen fra maurerne. I de smale
gågatene finnes små butikker med fristende utvalg for den kjøpelystne, samt intime og
spennende spisesteder

Dag 8. Algarve – Hjemsted
Etter noen fine dager i ro på Algarvekysten må vi tenke på hjemreisen. Bussen kjører til
flyplassen med ankomst Oslo Lufthavn utpå ettermiddagen. Portugal lever i våre hjerter,
på gjensyn!

REISEFAKTA
8 dagers tur
Avreisedato: 25.05
Pris pr. person kr: 10.795.Prisen inkluderer:
 Flytransport, Oslo Lufthavn – Portugal tur
og retur inkludert alle skatter og avgift
 Reiseleder fra Haverstad Turbiler
 Busstransport under oppholdet
 7 Hotellovernattinger, inkludert 7 middager, 7 frokoster
 Lokalguider ifølge program
 Utflukter ifølge program
Tillegg i prisen:
 Enkeltrom kr. 2.030,Påstigningsrute:
M - se side 67
Påmelding:
Haverstad Turbiler tlf. 61 29 61 47

