
 

Københavns Malerlaugs Rejsefond 
Lissabon 

24. – 27. maj 2018 
 
 
 

Dag 1 – torsdag d. 24. maj 2018: Ankomst til Lissabon og byrundtur 
Norwegian fly direkte fra København kl. 10.25 med ankomst til Lissabon kl. 13.05 
 
Vi mødes i CPH kl. 08.00 ved Norwegian tjek ind. 

 
Ved ankomsten bliver gruppen møde af en bus og en guide. 
Der er ca. 10 km fra lufthavnen til Lissabon centrum. 

 
Vi tager straks hul på rejsens første udflugt, som er en byrundtur dels i bus og dels til fods. 
Turen tager os rundt til de største highlights i Lissabon. 
Lissabon er Portugals hovedstad og en smuk og pulserende by, hvor kontrasterne mødes i gammelt og nyt. Vi starter 
dagen med at køre til Belém-kvarteret, som ligger, hvor floden Tejo munder ud i Atlanterhavet. Herfra sejlede skibe i 
det 16. århundrede ud på ekspeditioner i verdenshavene. I dag er Belém-kvarteret et hyggeligt og afslappet område 
med caféer, historiske monumenter og moderne museer. Vi ser det imponerende monument til minde om Portugals 
opdagelsesrejsende, der blev opført i 1960 på 500-året for Henrik Søfarerens død. Lidt længere oppe ad floden ligger 
Belém Tårnet og det prægtige Jerónimos Kloster. 
Herfra videre til det storslåede Baixa-kvarter. Området føles som porten til Lissabon med den myldrende aktivitet og 
de raslende gule sporvogne, der slæber sig op ad de stejle gader til udsigt over byens tage. 
Vi ser naturligvis også det maleriske gamle kvarter, Alfama. I de smalle stejle gader med et virvar af trapper og små 
handlende leves det traditionelle liv, og her i det ægte Lissabon glemmer du for en stund, at du er i en storby. 
Vasketøjet flagrer over dit hoved, der er en duft af grillede sardiner og fado’en strømmer ud fra caféen på hjørnet. 
Turen varer ca. 4 timer. 

 

 
Check-in på hotellet omkring kl. 17.00 

 
Aftensmad i hotellets restaurant (3 retters menu inkl. vin og vand) 

 
Bus til rådighed fra lufthavnen – på byrundtur – afsluttende på hotellet. 
Guide til rådighed fra lufthavnen – på byrundtur – afsluttende på hotellet. 



 

Dag 2 – fredag d. 25. maj: Óbidos, Nazaré og Batalha 
Vi hentes på hotellet af en bus og vores guide og kører fra Lissabon til den lille by Óbidos. 
Óbidos er en af Portugals perler, og byen ligger malerisk på en bakke, der rejser sig fra et smukt slettelandskab 
bestående af vinmarker, gammeldags vindmøller og små gårde. Vi går en tur i middelalderbyen med den 
velbevarede bymur og oplever den særlige stemning i de smalle brostensbelagte gyder, der snor sig mellem 
traditionelle portugisiske huse med rustikke hvidkalkede facader. Vi ser Óbidos’ renæssancekirke Santa Maria, som 
gør et flot indtryk med de specielle kakler fra det 17. århundrede. Kirken har også gravkamre og malerier af 
kunstneren Josefa de Óbidos. 
Vi forlader Obidos og kører ind i landet til et af Portugals mest betagende steder – den lille by Batalha. Her ligger 
middelalderklosteret Mosteiro da Batalha, der både er at finde på UNESCO’s verdensarvsliste og er på listen over 
Portugals syv vidundere. Klosteret er et af de fineste eksempler på gotisk arkitektur i Portugal og et symbol på en af 
de vigtigste begivenheder i landets historie – sejren over Castilien, der sikrede Portugals uafhængighed i 1385. 
Vi besøger også den maleriske fiskerby Nazaré undervejs på vores heldagstur. 

 

 
Frokost undervejs på turen på Restaurant St. Miguel i Nazaré 

 

 
Bus og guide til rådighed 8 timer. 

 
Aftensmad på en lokal restaurant i Lissabon centrum – Restaurant Sacramento do Chiado 
Denne er beliggende knap 3 km fra hotellet. Ingen bus/guide inkluderet denne aften. 

 



 

Dag 3 – lørdag d. 26. maj: Dagen er til fri disposition 
 

Dagen er til fri disposition. 
 

Aftensmad på en lokal restaurant i Lissabon centrum – Populi Caffé & Restaurant 
Denne er beliggende ca. 3 km fra hotellet. Ingen bus/guide inkluderet denne aften. 

 

 
 

Dag 4 – søndag d. 27. maj: Hjemrejse 
Bus fra hotellet til lufthavnen (uden guide) 
Hjemrejse fra Lissabon med direkte Norwegian fly kl. 10.20, med ankomst til København kl. 14.50 

 
Bus til rådighed fra hotel til lufthavn. 

 
Hotel 
Hotel Sana Rex – 3* 
http://www.rex.sanahotels.com/en/ 

 

Pris 
Kr. 7.000,- pr. person for medlem/ 7.500,- 
Prisen er gældende ved min. 20 deltagere. 

 
Inkl. i rejsens pris 
Fly København – Lissabon t/r med Norwegian inkl. skatter og afgifter 
3 overnatninger i delt dobbeltværelse på Hotel Sana Rex 
Bus og guide på dag 1 + 2 + 4 iht. program 
Frokost (inkl. drikkevarer) på dag 2 
Aftensmad på hotellet inkl. vin og vand på dag 1 
Aftensmad på lokale restauranter (inkl. drikkevarer) på dag 2 og 3 
Bidrag til Rejsegarantifonden 

 

Guide 
Der er kun et meget begrænset antal skandinavisktalende guider i Portugal, og dem der er, vil ikke have en gruppe til 
at blokere deres kalender frem til godt en måned før ankomst, da maj er højsæson. 
Så tilbuddet er baseret på en engelsktalende guide – med forbehold for om vi kan finde en skandinavisktalende 
guide. En mulighed kan også være at tage en dansktalende guide med hjemmefra, men så kommer der overnatning, 
måltider og flybillet oveni prisen til denne. Vi må prøve at drøfte mulighederne… 

 
Deadline 
Den 3. april 2018 kl. 08.00 


