
106  PORTUGAL OG SPANIEN

3 favoritrejsemål i én rejse
I Lissabon lokker gule sporvogne, saltede 
sardiner, prægtig historie og varme ruiner. 
Efter en uge fortsætter turen langs den 
naturskønne Algarvekyst, mens vi til-
bringer den sidste uge i den hyggelige by 
Nerja, der ligger i Andalusien, Sydspaniens 
kulturelle højborg. Et perfekt sted at runde 
21 fantastiske feriedage af. 

UDREJSE
Udrejse med Norwegian fra Aalborg via København 
til Lissabon. Herfra kører vi til Lissabonkysten, hvor vi 
indkvarteres de første syv nætter.

OM BYERNE
Estoril
På Lissabonkysten bor vi i den eksklusive ferieby 
Estoril med et dejligt ferieliv. Her findes mange 
skønne, restaurerede bygninger og villaer, en skøn 
sandstrand og strandpromenade, små fine gader og 
byens berømte kasino Estoril Casino, hvor det siges, 
at Ian Flemming fik ideen til James Bond. Fra Estoril 
går toget direkte til Lissabon, og togturen tager cirka 
30 minutter og koster ca. EUR 6 pr. vej. Så der er rig 
mulighed for at udforske Lissabon på egen hånd. 

Albufeira
Albufeira er Algarvekystens førende ferieby. Her 
findes alt, hvad man har brug for på en vellykket 
ferie. Den gamle bydel er utrolig charmerende med 
brostensbelagte gader, der indbyder til slentreture, 
og en hyggelig havn, der emmer af liv og stemning. 
Albufeira er desuden et knudepunkt for offentlig 
transport på Algarvekysten, så det er nemt at besøge 
kystens øvrige byer.

Nerja
Vi bor i den charmerende badeby Nerja i Andalusien, 
og Nerja er en af de byer, som stadig fremstår 
autentisk med hvidkalkede huse, fiskere på stranden 
og en imødekommende befolkning. Byen har desuden 
et hyggeligt centrum, hvor du kan nyde udsigten mod 
Afrika fra Balcón de Europa, Europas balkon. Vi bor 
skønt ned til havet, og alle værelser har havudsigt.

UDFLUGTER
Lissabon – heldagstur
Vi går på opdagelse i Europas næstældste hovedstad 
Lissabon og ser de største seværdigheder. Vi slentrer 
ned ad den smukke hovedgade Avenida da Liberdade 
med de charmerende torve Praca dos Restauradores 
og Rossio. Vi besøger også Belém med Belem-tårnet, 
Torre de Belém og Jerónimos-klosteret, der er 
udsmykket i den fantasifulde og dekorative mauriske 
stil. Begge bygningsværker er med på UNESCO’s 
Verdensarvsliste og er symboler på Lissabons 
tidligere storhed som Europas største handelsby. Vi 
ser endvidere Lissabons charmerende centrum Baixa 
med den elegante plads Praça do Comércio.

Fascinerende Faro – halvdagstur
Faro er en charmerende, gammel by med brostensbe-
lagte gader og skyggefulde parker. Vi besøger den me-
get specielle kirke Igreja do Carmo med det tilhørende 
kapel, der er udsmykket med menneske- knogler. Vi 
tager en spadseretur i de krogede gader i Faros gamle 
bydel, og dernæst er der tid på egen hånd.

Malaga – halvdagstur
Vi oplever Malaga, som er Andalusiens næststørste 
by. Vi starter med en bytur, hvor vi kommer op til den 
gamle fæstning, som er byens højeste punkt. Her 
er der mulighed for at nyde den fantastiske udsigt 
over byen og havnen. Herefter kører vi til centrum af 
Malaga, hvor der er tid på egen hånd til at nyde denne 
skønne by. H.C. Andersen rejste meget i Spanien og 
boede bl.a. i Malaga. Han sagde, at Malaga var den 
by, han holdt mest af i hele Spanien. Som tak for den 
udtalelse, blev der i 2005 rejst en statue af ham i 
centrum af byen ikke langt fra, hvor han boede.

HJEMREJSE
Transfer til lufthavn. Hjemrejse med Norwegian fra 
Malaga til Aalborg.

OM HOTELLERNE
Hotel Londres
Hotellets værelser er renoveret i 2015. Hotellet ligger 
450 meter fra Tamariz-stranden, 500 meter fra 
Europas største kasino og 600 meter fra togstationen 
i Estoril. På hotellets udendørsarealer findes en hyg-
gelig terrasse med pool samt en lille have. Hotellet 
har elevator og byder desuden på restaurant og loun-
gebar. Alle værelser er med bad og toilet, TV, gratis 
Wi-Fi, aircondition og safeboks. Dobbeltværelser har 
alle balkon. Morgenbuffet er inkluderet alle dage 
samt 5 x aftenbuffet inkl. vin. www.hotelondres.com

Hotel Clube Praia da Oura
Hotel Clube Praia da Oura er et flot beliggende 
hotel tæt på stranden i Albufeira og i gåafstand til 
restauranter, barer, markeder og butikker. Hotellet 
har to udendørs pools, buffetrestaurant, bar, sauna og 
jacuzzi. Der er gratis Wi-Fi på hotellet samt døgnåben 
reception og solsenge. De komfortable værelser er 
alle med satellit-tv, telefon og eget toilet med bad. 
Værelserne har balkon/terrasse samt tekøkken med 
mikroovn og køleskab. Halvpensionen er morgen- og 
aftensmad samt et glas vin og vand til aftensmaden. 
www.muthuhotels.com/clube-praia-da-oura

Hotel Perla Marina
Hotel Perla Marina er beliggende helt ned til Nerjas 
strandpromenade og med kun 15 minutters gang 
til Balcón de Europa. Hotellet har restaurant, bar 
og pool. Alle værelser har havudsigt, bad og toilet, 
aircondition, gratis Wi-Fi, telefon, TV samt balkon/ter-
rasse. Forplejningen er buffet både morgen og aften 
i hotellets restaurant. Der er ¼ flaske vin og vand til 
aftensmaden. www.hotelperlamarina.com

 21 DAGE FRA 13.995

FLYREJSE • 21 DAGE

AFREJSEDATO FLY FRA PRIS

13. marts Aalborg 13.995
18. oktober Aalborg nillesrejser.dk/lam

Prisen er pr. pers. i delt dobbeltværelse

Tillæg for enkeltværelse 3.750

INKLUDERET I PRISEN
• Fly Aalborg – Lissabon
• Fly Malaga – Aalborg
• Transfer lufthavn til hotel tur/retur
• Bustransport fra Lissabon – Albufeira,  

Albufeira – Nerja
• 7 overnatninger på Lissabonkysten
• 7 overnatninger på Algarvekysten
• 6 overnatninger i Nerja i værelser med havudsigt
• 20 x morgenmad
• 18 x aftensmad inkl. vin/vand
• Udflugter ekskl. entréer
• Dansk rejseleder

VALUTA Euro (EUR)

VEJRET Estoril (gns.): marts 17°-19°. Okt. 18°-20°

ØVRIGT Turen kan være krævende for gang-
besværede. 

› BESTIL PÅ NILLESREJSER.DK/LAM

Lissabon – Algarve 
– Andalusien


