
 
 

Följ med Västerträffen till Portugal  
8-dagars flygresa 24 september – 1 oktober 2019 

 

Följ med Västerträffen till Estoril och Cascais vid Portugals vackra Atlantkust där sol och bad, vacker 
natur och spännande kultur väntar. Under resan får vi uppleva stadspulsen i Lissabon, besöka den 
charmiga fiskebyn Sesimbra och prova vin i Azeitao. Lägg därtill landmärket Cabo da Roca och 
pittoreska Sintra som ytterligare intressanta utflyktsmål under vår vistelse i Portugal. 
 

Tisdag 24/9: Vi åker buss till Oslo innan vi flyger till Portugal med direktflyg från Oslo 
Vår buss från Leja Touring avgår kl. 05.30 från Västerträffen med möjlighet till anslutning även på 
Frölunda Torg och i centrala Göteborg vid Stena Lines Tysklandsterminal. Vi färdas norrut genom 
Bohuslän till Rasta Tanumshede där vi tar en kort bensträckare. Vi fortsätter till Oslo och till 
Gardermoen flygplats för incheckning på vårt direktflyg med TAP (Air Portugal) till Lissabon som avgår 
kl. 12.45. Ombord serveras en enklare måltid. Ankomst Lissabon kl. 15.50 lokal tid (1 timme efter 
Sverige). Efter upphämtning av vårt bagage väntar buss till vårt förstklassiga Hotell Estoril Eden mitt 
mellan de två mysiga badorterna Estoril och Cascais -  ca 30 minuters färd med bussen. Hotellet ligger 
i Monte Estoril med promenadavstånd både till Estoril och Cascais och med fantastisk utsikt över havet. 
På kvällen serveras middag i hotellets restaurang innan vi somnar in på våra fina rum. 
Hotellets hemsida:  www.estorilhoteleden.com 

 
Ett standard dubbelrum på Estoril Eden Hotel 
 

Onsdag 25/9:  Estoril och Cascais 
Frukost på hotellet.  Vi möts kl. 09.30 av vår lokalguide Maya Axelsson som skall vara guide under våra 
utflykter i Portugal. Maya har bott i Portugal i många år och känner sitt land mycket väl. Tillsammans 
med Maya skall vi upptäcka både Estoril och Estorils grannort Cascais. Ursprungligen är båda orterna 
gamla fiskebyar som har utvecklats till populära badorter. I gamla Cascais finns gågator,  slingrade 
gränder och trevliga butiker, barer och restauranger. Estoril är känt för sitt casino och sin lite mer 
exklusiva stämning. En ca 3 km strandpromenad går mellan orterna och här finns uteserveringar och 
trevliga restauranger för dom som inte vill ligga på stranden en hel dag. Onsdagar är dessutom 
marknadsdag och ett besök här är självklart! Eftermiddagen är fri för att på egen hand utforska mer av 
Estoril och Cascais eller bara njuta av sol och bad. Middag på hotellet. 
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Vårt fina hotel Estoril Eden ligger med fantastisk utsikt över Cascaisbukten. 
 

Torsdag 26/9. Cabo da Roca och Sintra 
Efter frukost kommer Maya tillbaka och vi åker först till landmärket Cabo da Roca, det europeiska 
fastlandets västligaste punkt. Den ligger på klipporna med branta stup runtomkring och milsvid utsikt 
över Atlanten. Vi fortsätter därefter till pittoreska Sintra som var en av de första städerna att upptas 
på Unescos världsarvslista. Vi gör först en liten rundtur i staden som var favoritstad för Portugals 
tidigare kungar. Ett besök i Palacio de Nacional i gamla stan är ett måste. Detta är ett pampigt palats 
som kombinerar flera olika arkitektoniska stilar. Vi avslutar besöket i Sintra med en god trerätters lunch 
på restaurang Adega das Caves och vid 16-tiden är vi tillbaka på vårt hotell.  Middag på hotellet. 
 

 
Cabo da Roca – det europeiska fastlandets västligaste punkt 

 
Palacio de Nacional i Sintra 
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Sintras vackra centrum 

 
Fredag 27/9:  Lissabon 
Efter frukost bär det av mot Lissabon för en rejäl stadsrundtur. Lissabon har byggts på sluttningarna av 
sju kullar och omges av grönområden och parker. Efter jordbävningen 1755 som ödelade 70% av 
staden tillkom Baixa, en ny central stadsdel med flotta gator. På kullarna runt omkring ligger de 
medeltida Alfamakvarteren med borgen Castelo de São Jorge samt den trivsamma stadsdelen Bairro 
Alto.  Under rundturen ser vi även Torre de Belém, ett medeltida vakttorn som blivit Lissabons symbol, 
och Upptäckarmonumentet som byggdes 1960 till 500-års minnet av Henrik Sjöfararens död. I 
närheten finner vi även Mosteiro dos Jerónimos, ett magnifikt kloster som grundades av kung Manuel 
strax efter att Vasco da Gama hade återkommit från sin historiska resa till Indien. Vi avslutar 
stadsrundturen med några timmar på egen hand i staden innan vi återvänder till vårt hotell för middag. 

      
Lissabon 

 
Lördag 28/9:  Ledig dag för egna strövtåg 
Idag njuter vi av Monte Estoril och Cascais på egen hand. Om vädret är bra kanske man vill sola och 
bada?  Annars promenerar man längs strandpromenaden ca 15 minuter in till de mysiga gränderna i 
Cascais. Man kan även ta lokaltåget en enda hållplats – Cascais är slutstationen. Här finns ett antal 
trevliga butiker, restauranger och kaféer.  På kvällen samlas vi till middag på hotellet. 
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Den pampiga vingården Jose Maria da Fonseca 
 

Söndag 29/9:  Sesimbra och Azeitao med vingårdsbesök 
Efter frukost kommer Maya tillbaka för en ny heldagsutflykt. Först besöker vi populära Sesimbra som 
är en charmig liten fiskeby. Naturen i området är vacker och utmed kusten sträcker sig de fina 
stränderna som ligger nedanför Arrabida naturpark. I Sesimbra får vi ett par timmar på egen hand 
innan vi fortsätter till Azeitao. I denna viktiga vinregion ligger många bra vingårdar och vi stannar till 
hos kända Jose Maria da Fonseca med över 200 års erfarenhet i att producera kvalitetsviner. Här skall 
vi göra en trevlig vinprovning där vi självklart får provsmaka även deras kända söta Moscatel Setubal. 
Vid 17-tiden är vi tillbaka i Monte Estoril. Middag på hotellet. 
 

Måndag 30/9:  Ny ledig dag för egna strövtåg 
Resans sista dag avnjuter vi på egen hand med sol och bad, eller kanske en promenad längs stranden 
eller i dom slingrande gränderna i Cascais och Estoril.  Middag på hotellet. 
 

Tisdag 1/10:  Hemåt igen med många härliga minnen i bagaget 
Redan kl. 04.00 kommer vår buss och hämtar oss för transport tillbaka mot Lissabons flygplats. Kl. 
07.00 avgår vårt direktplan med TAP som tar oss tillbaka mot Oslo-Gardermoen där vi landar kl. 12.00.  
Ombord serveras en lättare måltid. Efter ankomst Gardermoen väntar buss på oss för färd tillbaka mot 
Göteborg.  Beräknat hemkomst runt kl. 17.00 med ett kortare fikastopp längs vägen. 
 

Researrangör:    
Komfort Resor i Göteborg Anders Lien AB, Kapplandsgatan 10, 414 78 Göteborg,  tel 031-41 12 00  
Hemsida: www.komfortresor.se   Komfort Resor har lagstadgad resegaranti vid kammarkollegiet.  
För information om resegarantier besök www.kammarkollegiet.se/resegarantier  
 

PRIS: 12 500 kr (Enkelrumstillägg: 2 200 kr) 

(Tillägg för rum med havsutsikt:  500 kr per person) 
Anmälan:  
Du anmäler dig till Janne Jansson eller Gunilla Blomén, tel 0708-690376 eller 031-690376, alternativt 
på e-post till gunillablomen@gmail.com   Först till kvarn gäller. 
 
Betalning: 
En anmälningsavgift på 2 500 kr betalas till Komfort Resor senast 20 mars.  Faktura skickas i slutet av 
februari. Vid bokningar efter 20 mars betalas anmälningsavgift inom 10 dagar från bokningsdatum. 
Faktura på slutlikvid kommer i slutet av juli månad med betalningsfrist tisdag 20 augusti. 

http://www.komfortresor.se/
http://www.kammarkollegiet.se/resegarantier
mailto:gunillablomen@gmail.com
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I priset ingår:  
- Busstransport från Göteborg till Oslo Gardermoen Airport T&R. 
- Flyg med TAP (Air Portugal) Oslo-Lissabon t/r inklusive en lättare måltid ombord T&R 
- Sju övernattningar i dubbelrum på 4**** Hotel Estoril Eden i Monte Estoril mellan Estoril och Cascais 
- Sju middagar och sex frukostar på hotellet. Vin och vatten ingår till alla middagar på hotellet! 
- Alla utflykter enligt resebeskrivningen inklusive nämnda entréer, måltider och arrangemang 
- Lokalguide Maya Axelsson under alla utflykter i Portugal 
- Reseledning av Anders Lien från Komfort Resor 

 

 
Avbeställningsskydd: 
Komfort Resor erbjuder inte avbeställningsskydd. Detta har de allra flesta ändå via sin hemförsäkring 
eller via sitt bankkort (Visa eller Master Card). Använd ditt konto som är knutet till ditt bankkort så 
finns ett avbeställningsskydd inklusive hos de flesta svenska banker. Kolla detta för säkerhets skull.

  
 

 

Glöm ej passet! 
 

 

      
Cascais och Estoril 
 

      
Alfama – Lissabon – där Fado-restaurangerna ligger tätt. 
 
 

Välkomna till höstens trevligaste resa! 
 
Teknisk arrangör: 
 

 
                  Kapplandsgatan 10, 414 78 Göteborg  Tfn 031-41 12 00  mobil 0705-41 49 03 


