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SÆRREJSE
Maleriske Porto 
Oplev portvinens hovedstad på tætteste hold
Vi tilbyder en efterårstur, hvor du bor i Porto og har tid til 
fordybelse i den charmerende by, hvor traditioner og historier 
går hånd i hånd. Spadsér langs Douro-floden og nyd de farverige 
fiskerbåde, gå på opdagelse i det charmerende Ribeira-distrikt, 
kryds den imponerende Dom Luís I bro, oplev de fantastiske 
kirker og monumenter. Sammen med vores rejseleder, som er 
bosat i Nordportugal, har vi sammensat et godt program, hvor 
du også kommer til at stifte bekendtskab med naturens smukke 
strande, bjerge, skove og frodige vinmarker.

 
FLYREJSE • 8 DAGE
SE AFGANG OG PROGRAM PÅ NILLESREJSER.DK/POR

Skønne storbyoplevelser, 
smukker udsigter og ægte 
portugisisk charme
På denne tur skal vi opleve to af Portugals skønneste byer: Lissabon og Porto. Vi starter 
vores rejse i landets imponerende hovedstad Lissabon med dens unikke attraktioner, 
smalle gader, charmerende gamle sporvogne og mosaikprydede facader. Herefter skal vi 
opleve den hyggelige by Porto med brostensbelagte gader, pastelfarvede huse, historiske 
atmosfære og hyggelige portvinshuse. I Porto skal vi endvidere på en betagende dagssej-
lads på Douro-floden, hvor vi nyder Nordportugals storslåede natur.

DAG 1 
Udrejse
Udrejse med NILLES’ charterfly fra Great Dane 
Airlines direkte fra Aalborg til Lissabon. Transfer med 
bus til hotel i Lissabon.

DAG 2 
Lissabon byrundtur – heldagstur
Vi tager på rundtur i den fabelagtige hovedstad 
Lissabon, der ligger, hvor Tejo-floden munder ud 
i Atlanterhavet. De flot dekorerede fortove med 
avancerede motiver og de mange facader, der er 
dækket med glaserede fliser, er små kunstværker. I 

bydelen Belém vidner Torre de Belém og Jerónimos-
klosteret, der er udsmykket i den fantasifulde og 
dekorative manuelinske stil, om Lissabons tidligere 
storhed som Europas største handelsby. Rigdommene 
strømmede til landet efter den berømte konge, 
Henrik Søfareren, havde lagt grunden til Portugals 
kæmpeimperium. Begge bygningsværker er med på 
UNESCO’s Verdensarvsliste. Vi skal også se Lissabons 
charmerende centrum Baixa, med den enorme og 
elegante plads Praça do Comércio og de livlige 
handelsgader. Vi spadserer rundt i de små gader i det 
hyggelige mauriske kvarter Alfama og fornemmer den 
orientalske stemning.

DAG 3 
Sintra – Cabo da Roca – heldagstur
Vi forlader Lissabon og kører til den smukke UNESCO-
listede by Sintra. Byen er en af Portugals smukkeste 
byer med sine mange klostre og romantiske arkitek-
tur. Midt i den gamle bydel findes det velbevarede 
Palacio National, og oppe på toppen i byen ligger det 
berømte Torneroseslot Palácio de Pena, som med 
sine mange forskelligfarvede tårne er som taget ud 
af et eventyr. Der bliver tid til at nyde arkitekturen og 
de mange små hyggelige gader på egen hånd. Turen 
fortsætter til det vestligste punkt på det kontinentale 
fastland Cabo da Roca, hvorfra vi har en fænomenal 
udsigt over Atlanterhavet og kyststrækningen.

DAG 4 
Òbidos-Coimbra – heldagstur
Vi tager afsked med Lissabon og kører mod nord 
til middelalderbyen Òbidos, som er omgrænset af 
fæstningsmure. Når man går rundt i byen, er det som 
at træde flere hundrede år tilbage i tiden. Vi fortsæt-
ter turen til Coimbra, som er en af verdens ældste 
universitetsbyer. Den ligger og skuer majestætisk 
ud over Mondego-floden. Hvis det er muligt, besøger 
vi det statelige universitet, som troner øverst på en 
bakketop. Universitetets perle er det overdådigt ud-
smykkede 1700-tals bibliotek med over 250.000 bøger. 
Biblioteket er optaget på UNESCO’s Verdensarvsliste 
over kulturarv. Vi nyder lidt tid på egen hånd i byens 
gamle kvarter, inden vi fortsætter mod vores hotel 50 
km nord for Porto eller i Guimarães.

DAG 5 
Porto – heldagstur
Vi skal rundt i magiske Porto, Portugals næststørste 
by samt portvinens og Nordportugals hovedstad. 
Byen hæver sig malerisk fra bredden af Douro-floden, 
og fra balkonerne på de farvestrålende huse hænger 
blomster og vasketøj. Byens historiske centrum er 
på UNESCO’s Verdensarvsliste. Vi starter vores tur til 
fods og går blandt andet forbi Bolhão-markedet. Vi 
fortsætter til São Francisco-kirken, der er berømt for 
sit gyldne interiør, den overvældende kakkel-udsmyk-
kede São Bento-station og langs den stemningsfulde 
Ribeira, promenaden langs Douro. Vi skal naturligvis 
også til portvinssmagning i et af de mange portvins-
huse. Eftermiddagen er på egen hånd til at udforske 
denne stemningsfyldte by.

DAG 6 
Douro flodkrydstogt – heldagstur
Vi kører til vores flodkrydstogtsskib, hvor vi starter 
sejladsen på den majestætiske Douroflod, der snor sig 
om det smukke portugisiske landskab. Vi sejler forbi 
nogle af Portos mange broer, passerer dæmninger og 
slusesystemerne, Crestuma-Lever og Carrapatelo, 
hvor vi løftes henholdsvis 14 og 35 meter op. Vi skal 
opleve de grønne terrassemarker, hvor vinen dyrkes 
på de mange skråninger, hyggelige jernbanebyer og 
portugisiske gårde, ”quintas”. Når vi kommer et stykke 
ind i Douro-dalen, ser vi også den gamle jernbane, 
som snor sig langs floden. Sidst på eftermiddagen er 
vi i hjertet af vindistriktet Peso do Régua, hvor vi går 

fra borde og tager bus eller tog retur til Porto. Der 
serveres frokost ombord på skibet.

DAG 7 
Guimarães – halvdagstur
Vi kører til Portugals første hovedstad Guimarães, 
som er på UNESCO’s Verdensarvsliste. Den historiske 
by er særdeles velbevaret, og det var her, at Portugals 
første konge blev født i 1100-tallet. Vi ser det impo-
nerende palads Paço dos Duques de Bragança, der er 
fra det 15. århundrede. Efterfølgende bliver der tid på 
egen hånd til at gå rundt i de snævre, krogede gader 
og kigge på de velholdte middelalderhuse, historiske 
monumenter og ruinerne af den ældgamle borg, der 
vogter over byen.

DAG 8 
Hjemrejse
Transfer til lufthavnen. Hjemrejse med NILLES’ 
charterfly fra Great Dane Airlines direkte fra Lissabon 
til Aalborg.

OM HOTELLERNE
I Lissabon bor vi på Hotel VIP Executive Arts. www.
viphotels.com I Nordportugal bor vi enten 50 km nord 
for Porto eller i Guimarães. Se mere om hotellerne på 
nillesrejser.dk/lip

Lissabon – Porto 
FLYREJSE • 8 DAGE

AFREJSEDATO FLY FRA PRIS

6. september Aalborg 9.895
13. september Aalborg 9.895
20. september Aalborg 9.795
27. september Aalborg 9.795
4. oktober Aalborg 9.695

11. oktober Efterårsferie Aalborg 9.995
Prisen er pr. pers. i delt dobbeltværelse

Tillæg for enkeltværelse 1.900
Tillæg for mad på fly tur/retur 160

INKLUDERET I PRISEN
• Direkte fly Aalborg – Lissabon tur/retur
• 3 overnatninger i Lissabon
• 4 overnatninger ved Porto-kysten eller i 

Guimarães
• 7 x morgenmad
• 7 x aftensmad 
• 1 x dagsejlads på Douro-floden
• 1 x frokost på Douro floden inkl. drikkevarer
• Portvinssmagning 
• Turistskat
• Udflugter ekskl. entréer
• Dansk rejseleder

ENTRÉER udgør ca. EUR 30.

VALUTA Euro (EUR)

VEJRET Lissabon (gns.): sept.-okt. 23°-26°. Porto 
(gns.): sept.-okt. 22°-25°.

ØVRIGT Mange af byturene er til fods. Turen kan 
derfor være krævende for gangbesværede.

FORBEHOLD Vær opmærksom på at udflugterne 
kan køres i en anden rækkefølge end beskrevet.

› BESTIL PÅ NILLESREJSER.DK/LIP

 8 DAGE FRA 9.695

SMUK  
SEJLADS PÅ 

DOURO-FLODEN 
INKLUDERET

Lissabon


