
Portugal har mange kultur-& naturperler. 
Her er en introduktion til en uges tid mellem Lissabon og Porto 
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Slotte og borge. Katedraler og haver i den mest spøjse del af verdensklassen. Og så olivenlunde, biæder og korkeg, hvid stork og 
grillede sardiner … 
Nå, ja og så selvfølgelig portvin. Det kommer lidt senere, for først skal vi besøge hovedstaden Lissabon og især Sintra, som ligger 
ca. 30 km. mod vest. 
 

            

Vi besøger også 
verdens nummer 1 i 
portvin: Porto. Her 
der rigtig godt. 

Start og slut i Lissabon. 
Vi kommer gennem 
Mange landskabstyper 
Blandt andet med  
Korkeg. 
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LISBOA hedder byen på det lokale sprog,   
som ikke er så langt fra spansk og andre  
sprog med latinsk herkomst. Det er herfra  
nogle af  de berømteste opdagelsesrejsende 
startede deres farefulde færd for at opdage 
nye veje til krydderier og dermed rigdom. 
                                            
Lissabon er hovedstaden. På godt og ondt. Den er stor. Pæn nogle steder, interessant andre og grim flere steder. Slidt med andre 
ord, men der er alle steder gang i renovering og forskønnelse. Hvis man er til absolut storbyliv med puls fra verdensmetropoler og 
hang til shopping er det nok et meget fint sted at bruge nogle dage på. Jeg lover at vende tilbage senere, for det kan ikke passe, at det er 
et sted, som skal undgås. Jeg nægter det, fordi jeg ved, der er så megen historie at opleve. Vi slutter derfor rejsen med lidt mere indsigt 
om en uges tid.  Skal man have kulturen med under huden, dur det ikke med kun et par dage her.  
På et par dage kan man kun lige nå ”det, man bør se”. 
Nu var vi bosat i den nordlige del, fint hyggeligt og roligt og med metroen lige udenfor. Det tager omkring 20 minutter at komme til 
centrum, den gamle bydel og til kunstner/café- og restaurant bydelen Bario Alto, hvortil man kan gå ad stejle gader, tage 
elevator,svævebane eller taxi fra centrum. Alto betyder ”øverst eller højest” Her kan spises herregod mad i et gammelt kloster eller på 
gaden. Der er mange fine steder, og de koster altså ikke en formue alle sammen. Der er er flotte udsigter flere steder fra, bl.a. over til 



den anden af de syv høje, byen er bygget på og imellem, nemlig den med slotsruinen. Her er nok den bedste udsigt over den gamle 
bydel og havnepromenaden med katedralen. Senere vender vi tilbage til Lissabon, for der er meget at opleve. 
Nu tager vi toget vestpå for at tilbringe en hel dag i smukke og historiske omgivelser i 

En by på verdensarvslisten: SINTRA 

       
 
Det er nemt og billigt at tage toget fra Lissabon til Sintra. Der er busture med og uden guider og man kan leje en taxi for en hel dag. 
Hvis man vælger det sidste til omkring 600 kroner, har man taximanden til at flytte sig rundt og vente. Det koster omkring 500 kroner 
bare for at komme derud og lade ham køre hjem. Toget koster i omegnen af 60 kroner/retur og så kan du tage de lokale 
transportmidler, som hop on/off bus ( nr. 435) til ca. 50 kr. eller en tuc-tuc eller bare gå et kvarterstid fra stationen til den historiske 
bydel og 10 minutter mere ud til den helt specielt spændende have: Quinta da Regaleira og brug en halv dag her. På vejen fra stationen 
til centrum er der nærmest et par km. med kunstværker, så nyd gåturen, den er meget smuk. 
Der er faktisk flere”must see” herude:  Den nævnte gallerihave for eventyrlystne, Castelo dos Mouros, Parque e Palácio da Pena,Parque e 
Palácio de Monserate, Convento dos Capuchos ( et cappuciner munkekloster) for historie. Altså udover selve den historiske bydel: 
Centro Histórico med museum og gode restauranter samt turistinformation. 
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En hel dag er ikke nok til at opleve mere end halvdelen her i Sintra. 

             

Quinta da Regaleira er et underfundigt sted for eventyrlystne 
sjæle, hvor man kan komme fra paradisets have ad 
vindeltrappe til jordens indre. 
Det er en smuk botanisk have med mange overraskelser i 
form af grotter, vandfald, udsigtspunkter og spektakulære 
bygninger. Alt sammen skabt af en haveelsker, der også 
elskede eventyr. Besøg hovedbygningen med den smukke 
indretning. Og så ”brønden”. Start foroven og gå 27 m. ned. 

 
Vi skal besøge den mest originale af alle originale landsbyer i Portugal 

Den hedder Monsanto og ligger et par hundrede km.nordøst i bjergene ind mod Spanien. Husene er bygget sammen med klipperne og 
klipperne danner huse. Men der går lige en dags tid og et par svinkeærinder inden. 
 
Vi har lejet en bil i Lissabon sammen med hotel her og i Porto. Tre overnatninger har vi selv fundet, fordi det er udenfor alfarvej og 
ikke indgår i ”normalt” udbud hos et bureau. 
Forsynet med GPS med fravalg af betalingsveje ( som der er en del nye af) sætter vi kursen mod en gammel by ved navn Idanha - A- 
Nova og skal bo lidt udenfor i en lille superhyggelig landsby på en forhenværende olivengård, som nu er pensionat, eller B&B i 
topklasse, men til få penge. Især når kvaliteten tæller højt på vore ønsker. Landsbyen hedder Oledo. 
Jeg må hellere røbe lidt af det her. Der står mere i faktaboksen. 
Ingen værelser er ens. Der er have og pool, tv og wifi. Og ? landets bedste  morgenbord. For 260 danske kroner per person/nat. 

               
 
Og på vej hertil er der ellers Hvid Stork i mængder, som vi ellers kun har mødt i Letland. 
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På næsten hver eneste højspændingsmast er der mindst en rede. Toppen blev vist nået med en mast med 18 reder. Helt vildt. Der 
kommer flere gode oplevelser til, for vi skal se olivenlunde og korkegeskove med tilknyttet fugleliv: Rødrygget tornskade og 



småflokke af grøn biæder. Og senere ådselgribbe. De kommer under en ølpause i Monsanto. Det er et dejligt sted at iagttage dem fra. 
Komfortabelt næsten. 

         
 
Så sidder vi i grøftekanten med en kikkert, som egentlig ikke engang behøves og ser biæder og (to af os) mindes et mega 
biædertræf i Kenya for nogle år siden. I Shimba Hill National Park. Det var nu et sidespring, for vi er på vej til en næsten glemt by, hvor 
vi får lejlighed til at se, hvad romerne lavede og købe noget lækkert lokal ost ( fåreost er almindelig her. Glem alt om uldsmag og andre 
fordomme). Det her dur. Og brødet ! 
Faktisk spiller både humøret og vejret også i dur. Vi er tre søskende med ægtefæller på oplevelsestur. 
Vi elsker alle en blanding af natur og kultur, kommer helst steder, som ikke er overrendt og turistet. Jeg ved godt, at det ikke kan 
undgås helt, men her på egnen er der gode chancer. Også fordi vi er her i den første uge i juni og varmen er til at holde ud. Det vil sige 
max. 25 grader. Jeg tror at vi det meste af tiden havde omkring 22 som gennemsnit. 
Så er der også det, at vi er ved at være oppe i 600 meters højde og om et par dage længere oppe, og så falder temperaturen med 1 grad 
for hver 200 højdemeter. Men nu er det madtid med lokalt indkøbte råvarer i form af brød, pølse ost og vand ,vin og stille hygge. 
 
Der er dømt hygge 
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hver dag til frokost 
med lokale, friske råvarer. 
 
 
 
      

Den by, vi først skal besøge hedder Idanha -A -Velha , som betyder 
den gamle Idanha, og vi er ved at gå en tur i romertidens lille bitte 
landsby, inden vi skal til bjergbyen Monsanto. Ja, jeg har annonceret 
den for længe siden, men der er altså lige lidt, som skal udforskes 
først.  Der er meget smukt her – kom og nyd det. Ud over historien 
er der oplevelsen ved at være sammen med lokale et oldgammelt 
sted og hvor det endog er muligt at købe helt lokale råvarer. 

 
Krig og ufred har alle dage sat præg på udformning af samfundets måde at indrette sig på. Vi så det i Sintra, vi ser det overalt i 
Frankrig, Italien, Tyskland, Østrig og masser af andre steder, hvor der i tusindvis af år har været magtkampe, herskersyge, rigdom og 
hunger. Politik og religion, adgang til råvarer og handelsruter og en hel del andet, som ingen siden har kunnet forliges helt om. Vi er 
lige et smut tilbage i romertiden ( 300 AD) med besøget her i Idanha. Vi er små 300 km. fra Lissabon og knap 200 fra Porto. Spanien lige 
om hjørnet. 
 
 



Kun meget få steder i Europa findes byer med næsten intakte fæstningsmure og et lilleputsamfund indenfor. Her er det ét af dem, 
med indbygget hvid stork på rede og et par misser, som er ligeglade med, at vi køber højlandsoste af farmand. Her bor og lever folk 
som i enhver anden landsby her på egnen, blot med en ordentlig portion historie i rygsækken. Det er også her, vi får tyndskåret skinke, 
pølse, friskbagt landbrød og et par flasker lokal vin og et par småting med på den videre færd. Ganerne er ved at blive vant til lokal 
frokost i naturen, fra naturen. Lige her og lige om lidt, når vi finder et fint sted, hvor vi bliver holdt ved selskab af hulduer eller 
biædere eller andre fugle, som vil os det godt. Jeg skal hilse og sige, at vi nød det hele i et meget lokalt tempo. Se bare på misserne 
herunder. Sådan. 
 

               
 

Nu  hedder det altså MONSANTO 

 

Godt nok har vi boet i, hvad man kan kalde originale miljøer, på olivengården, ” Casa do Oledo” i Oledo og herfra udforsket omegnen. 
Hygget os i den lille landsby, som fra at være et manglende sted på landkortet ( for os altså) til at blive det bedste sted , man kan bo for 
at opleve det før beskrevne og det, der her kommer. I parentes bemærket kan der godt overnattes i Monsanto, 
men nu var vi altså kunder til tre dobbeltværelser, hvilket ikke findes. To findes, tilmed i god stil. 
Vi kommer igennem korkeg-plantager og hvad jeg vil definere som olivenlunde med afgræsning.  
Monsanto er bygget ind klipperne. Jeg har glædet mig helt vildt til at være her. Nu skal I  se og høre: 
 
Godt nok er jeg ikke særlig hellig, men jeg kan alligevel ikke lade være mære at føle en vis tilknytning til stedet, da byen bærer  navn 
efter Hans hellighed ” Mons Sanctus” ( Monsanto i daglig dialekt) og jeg til daglig kaldes Mons.  
Nå, nu er det ikke derfor, ønsket om besøget er der. Det er på grund af en helt speciel bykonstruktion, som er så sjælden, at byen har 
fået ry for at være ”nok den mest originale portugisiske by” 
Højeste punkt i byen er klostret i 758 meter med 360 graders udsigt. Omkring 40 km hele vejen rundt. Vi er i Ekstremadura. Lige på 
den anden side af grænsen til Spanien hedder det Extremadura, men det er fordi, de taler et andet sprog der. Det betyder begge steder 
noget i retning af ”barskt land”. Det er også herfra mange af de berømteste opdagpelsrejsende stammer. 
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Der har boet folk her siden stenalderen, men af naturlige årsager ved vi mere om stedet fra middelalderen, tilbage i 1100 tallet og frem. 



Dog ved vi, at romerne og herskere før dem havde en fæstning her, hvilket vil sige tilbage i de allerførste århundreder. Araberne har 
også slåsset her, men lad os starte i 1165, hvor kong Alfonso Henriques erobrede stedet og skænkede det til Tempelridderne. 
Munkene fik ændret borgen til et kloster, som af flere efterfølgende regenter fik ”charter”, dvs. rettigheder og beføjelser under kongens 
beskyttelse. 
I 1510 fik stedet lov til at kalde sig for by. Senere, i midten af 1700 tallet, forsøgte nogle regeringsrebeller at erobre stedet og i 
begyndelsen af 1800 tallet forsøgte greven af Berwick sig. Den portugisiske hær slog igen inden Berwicks hær nåede skrænterne til 
byen. 
Byen behold sine privilegier helt frem til 1853. Senere led det imponerende kloster/fæstning en grum skæbne, for det meste af det blev 
totalt ødelagt af en eksplosion i krudtkammeret. 
Her er et par indtryk af den meget specielle by, som man kun kan gå i. Ad stejle stræder og stier. Smuk og meget særpræget. 

        
 
Det sidste par døgn har vi boet 15 km. herfra, på Casa do Oledo-Turismo Habitacao og skal næste dag over bjergene til Porto. 
Først skal dog lige berettes, at når man bor i Oledo, så er der en lille café ved kirken. Hyggelig for en øl eller vin. Skal man have god 
mad, så er det nødvendigt at tage de ni km. til Idanha Nova (  den nye Idanha). Ny er så meget sagt, for den er fra 1300 tallet, men 
”Velha” 
( den gamle) er fra romertiden og tusind år ældre. Her i Nova er der reelt to rigtig gode restauranter. Den ene ligger midt i det gamle 
centrum i en gammel juicefabrik og laver forrygende god mad med lokale råvarer. Ged, lam, okse, fisk, ja pizza kan de  også. 
Det andet sted laver også supergod mad, men er ”pænere”, ligger lige ved rundkørslen inden indkørsel til den gamle bydel. 
( se oplysninger i faktabox) 
 
Fra 600 til 2000 og ned til nul.  
Det er højdemeter. Vi skal ind over bjergene og se, hvor al den gode ”bjergost” ( Serra) kommer fra. Og smage selvfølgelig. 
Sidst på dagen er vi i Porto og bliver her et par dage. 
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Ruten indover Serra da Estrela og Serra de Montemuro byder på helt fantastiske naturscenerier. Vi kører fra Oledo til Covilha, til 
Manteigas til Viseu. Lidt nordpå og herfra med N321 over de næste bjerge helt frem til Dourofloden ved Castelo de Paiva. Nu kører vi 
langs floden helt frem til vores hotel i centrum af Porto og så er det bylivet, der tæller de næste par dage. 
 
Hele ruten er mærket med en grøn streg, hvilket indikerer smukt landskab. Og det skal jeg ellers love for. Op og ned, hårnålesving. 
Frodighed afveksler med snetinder i 1980 meter og blander gletscherdale med hyggelige landsbyer. Det er bare flot og helt umuligt at 
vise på billeder. 
Vi er i verdens førende portvinsby. Portvin må nemlig kun hedde sådan, hvis den kommer her fra PORTO 
Vi har det med at skulle finde et godt sted at spise. Det er ikke svært og det kan gøres aldeles mondænt til meget fornuftige priser 

             

Vi bor på Hotel Aliados lige ved det smukke rådhus – lidt bag 
klokketårnet her til højre. Vi har fem minutters gang til 
næsten alt fra butikker til seværdige bygninger. Og det er ikke 
svært at finde et godt sted at spise for omkring 150 kroner 
med vin. 
Her til venstre er vi på gågaden i en victoriansk restaurant 
med dørmand i mørk habit. Hele byen er meget præget af det 
tidlige store samkvem med England. Kulturelt og merkantilt. 

 
I Porto er der naturligvis en masse, ”man skal se”-er 

Turistet eller ej, så tag en tur med turistbusserne for at få et godt overblik, se de store hovedtræk og fordyb dig så bagefter. 
Jeg kan anbefale at købe en 2-dages kombibillet på hotellet. Den koster € 22 ( ca. 170 kr.) og giver fri adgang til at køre med busserne og 
stå af og på, hvor man vil ( faste stoppesteder) og samtidig en times sejltur på floden samt et guidet besøg med smagsprøver i et af 
portvinshusene. Det er en god investering, hvis man som os er ude på egen hånd. Bilen parkeres i to døgn i overvåget garage for 
omkring det samme beløb, lige overfor hotellet, hvor også de her busser har stoppested.  
 
Det her er bare Porto: 
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Disse billeder er alle taget fra sydsiden med alle portvinshusene i den 
bydel, som hedder Gaia i daglig tale. Her er de flotteste indtryk af den 
gamle bydel. Fra den imponerende katedral kan man gå over Eifels bro 
hertil. Besøge klostret, tage svævebanen ned til portvinshusene eller 
bare gå ad de små stræder. Vi besøger Burmester og får et godt indblik i 
portvinens historie – og faktiske betydning for den engelske søfart. 
Vores bus-kombibillet gav adgang med efterfølgende smagsprøver. 
Mad indtages på den modsatte kaj ( øverst TH). Godt og til fair priser. 

   
 
Min anbefaling er at tage Yellow Bus på den orange tur på førstedagen, for den giver indtryk af dét man kan nå til fods. 
På andendagen  kan man så kombinere byvandringen  med kirkebesøg, portvinsbesøg, sejltur på Douro ( med i kombibillet) og slutte          
af med en tur med den blå rute, som kommer helt ud i de fashionable bydele ved atlanterhavskysten. 
Det tager en hel dag, eftersom turene tager  halvanden time hver, besøget på portvinshus,  med ventetider og lidt mad er vi oppe på 
seks –otte timer. Start kl.10 med bussen. På portvinshuset skal man melde sig til besøg med ønsket sprog og får en tid. Der går sjældent 
mere end en halv time ( uden for sæson i hvert fald). På hotellet og i turistinformationerne rundt i byen er der gratis bykort at få. 
Der er et væld af museer, kirker og andre seværdige bygninger. Der er restauranter, cafeer, historiske sporvogne, lækker kaffe, godt øl 
og brød. Og så skal vi altså ikke glemme at undersøge muligheden for ét af Portugals kulturelle kendemærker: FADO . 
Landets vemodige sange om kærlighed og længsel, sorg og glæde. Vi forstår ikke ordene, men meningen, vi bliver helt rørte. Smukt. 
I underetagen på vores hotel er muligheden der. Bestil bord – maden er god og oplevelsen helt i top og der betales kun for måltidet. 
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Lidt historie om Porto. Kun lidt, for historien er lang. 
På det lokale sprog hedder byen OPORTO og betyder havnen. 
Byens gamle centrum er på verdensarvslisten og byen gav navn til Portvinen, 
som kunne holde sig i årevis ombord på langfartsskibene i det 18. århundrede, 
hvor der var gode relationer til England. Araberne ødelagde stedet i 700 tallet, 
men alligevel blev det til en økonomisk sværvægter herefter. Byen lagde navn 
til fyrstendømmet Portucale i middelalderen, hvor fyrst Alfonso Henriques 
erobrede de muslimske områder mod syd engang i 1100 tallet. Porto-områdets 
tungemål blev gjort til nationens sprog, portugisisk. Kongemagten flyttede 
dog til Lissabon. Nu om dage bor omkring en tredjedel af befolkningen her i 
Porto. 
Siden middelalderen har det lydt, at Lissabon morer sig og Porto arbejder. 
Det korte af det lange: Porto har lagt navn til nationen Portugal. 

     



   
     

 
 
Ugen er snart ved at være slidt op, så vi skal ned langs atlanterhavskysten og opleve lidt mere. 
Måske er det berømte universitet i Oxford bekendt? I Coimbra findes kontinentets makker, og det skal vi besøge. Det er flot. 
University of Coimbra er et af de ældste i Europa. Oprindeligt blev det grundlagt i Lissabon i 1290 men blev flyttet her til Coimbra i 
1537, hvor det fik til huse i det tidligere kongelige palads helt oppe på bakketoppen. Det er det mest eftertragtede universitet i landet.  
Megen prestige følger med ( på højde med Oxford og Harvard) og har sin helt egen kultur, som også byen bærer præg af. Her kunne 
nemt bruges et par dage, men den går ikke denne gang. 
 
Her et par indtryk af det imponerende og smukke universitet i Coimbra: 
 
 
 

         
 
Overalt, hvor vi færdes er der mange levn fra romertiden i form akvædukter, broer og borge. Nu skal vi langs kysten  og kikker vi mod 
vest, er det næste land Azorerne. Vi er få meter fra Atlanterhavet og bor i et gammelt fiskerleje Nazaré. Lige i vandkanten. 
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Hen på eftermiddagen kommer fiskerne ind med dagens fangst. En af fangsterne hedder havbars Alverdens laks kan lægge æg, hvor 
de vil. Den her smager og er på det meste af to kilogram. Den spiser vi – det er rigeligt til seks personer. Hotellet er nyistandsat og med 
havudsigt – og med 10% rabat i restauranten som residerende. Vi spiser således hver for omkring 150 kroner med drikkevarer.  
At det så er rørende billigt at bo i meget high-techede værelser lige ud til havet gør jo ikke noget. Der var også marked den dag, og her 
møder vi lokalbefolkningen i deres dagligdags påklædning, som kunne være hentet fra en film fra middelalderen. Alle har god tid 
også. 
 

      
 
 

          
Undervejs blev vi enige om, at Porto var mest tiltalende, men at det var nødvendigt at gøre lidt mere ved Lissabon. Det vil vi så gøre 
inden vi skal flyve hjem. Vi skal se lidt mere end sidst, få lidt mere føling med historien. Vi har en god lang eftermiddag og aften og et 
par timer næste dag til at gøre forsøget. Vi benytter det samme hotel som de første to døgn og har lært at bruge metroen. 
Tilbage i LISBOA for at finde ud af noget mere. Måske for at rette en uberettiget kritik. Måske for at finde ud af, at Porto er bedre? 
På det sidste link i faktaboksen får du mulighed for at se lidt mere om Lissabon og Sintra på youtube. 15 minutter og omkring ved de 9 
er Sintra og den specielle have. Videoen giver et godt indtryk af byen og omegnen, så se lidt på den. 
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Oldgammelt og moderne mødes overalt i Lissabon og omegn.  
Et længere tids besøg kunne godt fortjenes på søfartsmuseet herude i Belém. Det var her opdagelsesrejsende som Sindbad Søfareren og 
andre eventyrlige folk startede deres rejser og med tiden fik grundlagt kolonier rundt i verden. På god og ondt. Det er her historien 
kan findes. Om den kan forstås skal jeg ikke kunne sige. Det er dog sikkert, at det har påvirket hele det, vi i dag kalder Europa med 
kultur og gastronomi. Det var her verdenshandlen startede. Globaliseringen måske? 
Nej. Vi tog ikke den berømte turist-sporvogn. For det første er det turistet, så det klodser, det koster og man kan ikke se en skid fra 
den. 
Den kommer de gode steder, så tag fornuftigt fodtøj på og følg sporet, for så er der nemlig også lejlighed til at se alle de små gyder og 
butikker med et, skal vi sige, ”mere originalt” præg end det forekommer på de store strøg med internationale mærkevarebutikker. 
Turen med bussen hele vejen rundt  om Belém gav et par point op ad stigen, så jeg kan godt finde på at komme her igen, men det skal 
så være for at udforske historien, for stemningen er langt hyggeligere i Porto. 
Undervejs i beretningen har jeg nævnt mad i flere varianter. Altså grillede sardiner skal jo være her. Det er altså ikke de der små 
dåsesnogen, vi har her. Niks. Du får 3-4 på størrelse med en god høstsild eller en bitte makrel. Serveret med alverdens tilbehør. Så er 
der også nationalretten klipfisk, hvilket også lader sig nyde. Især oppe i bjergene hedder det lam, ged og sort vildsvin. Vi er seks som 
skulle hilse og sige, at det alt sammen er superlækker mad. Så er der øllet. Der er adskillige varianter fra egn til egn. De allerfleste er 
rigtig gode og koster mindre end en forkølet industriel-øl . Vinen skal være fra de områder, du færdes i, det er god og gedigen vin, der 
laves i landet. 
Brødet er et helt kapitel for sig. Hold ferie, hvor der laves godt brød her og hvor er det dejlige mennesker at møde. 
På hele turen rundt forundres vi over den tilsyneladende velstand, for vi læser konstant om et land i dyb krise. Det er det jo også, men 
det var meget få steder, vi så tegn på mangel eller opgivenhed. Måske har det noget med mentaliteten at gøre? Jeg føler mig glad og 
tryg her. Tag en tur til Lissabon og besøg Sintra og tag så ellers nordpå. Måske til Porto eller et andet sted. 
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 FAKTABOX 
Overnatning nær Monsanto: Casa do Oledo: 
Do Corro 23, Oledo, Idanha A Nova.  
Tele: +351 277 937 132 Mail: casaoledoth@clix.pt
Web: http://www.casaoledo-
turismodehabitacao.com/en/house-oledo/ 
Restauranter i Idanha a Nova: 
Helena Restaurante, Rua Jose Silvestre Ribeiro 35, 6060-
133 Idanha-A – Nova. www.helena.com
Zé do Pipo, Estrada da Variante, Lote 1, R/C.  6060 
Idanha – A –Nova.  zedopiporestaurante@hotmail.com
 
Overnatning Nazaré: Adega Oceano. 
Avenida Da Rpublica, 51, Nazaré 
Tele: +351 262 561 161. Mail: info@adegaoceano.com
Web: www.adegaoceano.com
 
Hotel I Porto: ALIADOS: www.hotelaliados.com 
Hotel I Lissabon: 
http://www.hotelweb.dk/hotel/portugal/lissabon/ho
tel-principe-lisboa/?provider=sun
 
FDM TRAVEL: http://www.fdm-travel.dk/portugal/
 
Direkte fly TAP: www.flytap.com
 
Se mere: www.youtube.com/watch?v=nbzBv0P5PdI

RÅD TIL REJSEN 
Vi var seks personer i maj/juni 2013 og havde købt hotel i 
Lissabon og Porto samt billeje ( VW transporter) hos FDM 
TRAVEL. ( GPS  og vejbizz kan lejes på stedet) 
Overnatningerne i Monsanto og Nazaré bestilt over nettet  
(afregnes først ved ankomst) Det beløb sig til 6.000 kroner i 
grundudgift. p/p Hertil kommer mad og anden forplejning på 
omkring 3.000  p/p 
Med andre ord den gyldne tommelfingerregel på 1000.- i døgnet. 
Vi sparede omkring 1000 kroner per person ved at købe gennem 
FDM, og dermed også pakkerejsegaranti/sikkerhed frem for ”gør 
det hele selv” 
Hvis du ikke vil eller har mulighed for at rejse på egen hånd, så er 
her én af de bedste færdigpakkede ture, hvor alle perlerne 
besøges: 
http://tiffanytours.dk/rejsemaal/portugal-rundrejse/
 
Vejene i Portugal er gode, selv helt ude på bøhlandet Motorvejene 
er helt nye og stort set uden trafik. De fleste er betalingsveje, men 
det koster ikke voldsomt meget. Vi fik en ”bizz” med fra Europcar 
og afregnede ( en måned senere) 85 kroner. Der er i hver eneste 
landsby indkøbsmuligheder. Brødet er helt vildt lækkert. Frugt, 
håndskåret pålæg, oste , øl og vin til priser, der er til at forstå. De 
fleste steder tages VISA, men hav altid EURO i kontanter.  
Drikkepenge er normalt inkluderet, men det er almindeligt at 
lægge 10 % - eller runde op. Det samme med taxi. 
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