Resa med Västerträffen till Portugal 24 september – 1 oktober 2019
Tisdag 24 september
Vi träffades vid Västerträffen redan 5.30 på morgonen. Det var fortfarande lite mörkt och kymigt men alla
var förväntansfulla inför resan. Det som var annorlunda mot föregående år var att bussen körde oss ända
till Gardemoens flygplats i Oslo. Därifrån gick direktflyg till Lissabons flygplats. Vi hämtade upp resenärer
både från Frölunda torg och Danmarksterminalen. Bussen stannade också i Tanumshede för en
morgonfika. Vid tolvtiden flög vi från Gardemoen och efter ett par timmar var vi så framme i Lissabon där
en buss väntade på att föra oss till resmålet – hotell Estoril Eden. Det ligger mitt emellan de två badorterna
Estoril och Cascais. Hotellet ligger väldigt fint vid strandpromenaden som binder samman Estoril och
Cascais och har en milsvid utsikt över
havet.

Efter inkvartering på våra rum, hälsade vi varandra
välkomna med ett glas portvin. Därefter intogs en
efterlängtad måltid. Det hade varit lite dåligt med mat
under dagen. Det var inte svårt att somna i de stora,
rejäla sängarna.
Onsdag 25 september
Efter frukost hämtades vi upp av Maya, vår svensktalande guide som var med på alla utflykter. Denna dag
gjorde vi oss bekanta med Estoril och Cascais dels från buss och dels genom promenad.
Casinot i Estoril är Europas största och intill ligger ett stort
Kongresspalats.

Den långa strandpromenaden
sammanbinder de båda gamla
fiskebyarna. Havet utanför har en
nivåskillnad på flera meter mellan
ebb och flod. Detta gör området till
ett eldorado för surfare som rider på
vågorna då havet svallar in eller drar
sig tillbaka.

I Cascais fanns flera gågator och smala gränder
att utforska. Det var marknadsdag då vi var där
vilket intresserade många av de kvinnliga
deltagarna.

Därefter smakade det gott med ett glas öl i värmen. Många passade på att nyttja strandpromenaden för
att ta sig tillbaka till hotellet.
Torsdag 26 september
Ännu en utflyktsdag. Maya hämtade oss med
buss. Vi åkte norrut utefter stranden, passerade
Guincho strand – ett paradis för surfare. Vinden
drar med sig sand som ligger i stora dyner. Man
planterar bambu för att skydda mot vinden. Vi
åkte vidare mot Europas västligaste udde Cabo
da Roca.

Udden var en mäktig
utsiktspunkt. Från den höga
klippan ser man bara hav, hav.
”här slutar jorden, här börjar
havet” lyder en strof i en känd
portugisisk dikt. Det var en
mäktig känsla att få uppleva
platsen.

Därefter begav vi oss mot Sintra – en stad på Unescos världsarvslista. Vi for genom ett grönt och lummigt
landskap med pinjeträd och korkek. Colares är ett område där man odlar vindruvor för att tillverka det
”gröna” vinet, ett vitt mousserande vin. Högt upp på bergskammen såg vi konturerna av Penapalatset,
morernas palats och borgar sedan 1850-talet.

Väl i Sintra besökte vi det kända Palacio de Nacinal – ett
pampigt palats som är byggt i flera olika arkitektoniska
stilar – gotisk, morisk och renässansstil. Utsikten från
palatset var också hänförande.

Trerätters lunch samt en liten
promenad i de pittoreska gränderna avslutade besöket i Sintra.
Fredag 27 september
Idag stod Lissabon på programmet. Bussen tog oss utefter stranden österut. Lissabon ligger vid floden
Tejos strand, har ca 3 milj invånare och är Portugals huvudstad. Flaggan är röd=blod, grön=frihet och
jordglob=upptäckarresor.
Flera av de stora upptäcksresandena på
1400-talet kom från Portugal – Henrik
Sjöfararen, Vasco da Gama t.ex.
Det magnifika Upptäckarmonumentet
vid Tejo byggdes till minne av Henrik
Sjöfararen.

Vi gick i de smala gränderna i Afalmakvarteren. Tvättlinor med tvätt hängde utanför fönstren. Spårvagnar
och Tuctucs kämpade sig uppför de branta backarna. Efter rundtur till fots och per buss fick vi några
timmar på egen hand i Lissabon.

Många passade då på att få en

liten lunch på något trevligt ställe

Lördag 28 september
Ledig dag. Fritt fram för egna aktiviteter. Några tog tillfället i akt att bada i det svala Atlantvattnet. Det gick
dock ganska höga vågor(gul Flagg) vilket gjorde att åtminstone jag föredrog ett dopp i hotellets
swimmingpool. För övrigt var
strandpromenaden en populär aktivitet. Som
alla andra kvällar avlutades dagen med
buffémiddag inklusive rött eller vitt vin.

Söndag 29 september
Heldagsutflykt. Maya hämtade upp oss i vanlig ordning för att ta oss ut på den sista utflykten på denna
resa. Det hela verkade gå om intet då vi blev sittande i bussen och kunde inte röra oss ur fläcken. Tävlingen
Iron Man pågick i Cascais denna
helg. Nu var det dags för cykling i
18 mil och etappen startade från
staden. Alla gator var helt
stoppade och inga alternativ
fanns att få. Efter en dryg timme
glesnade dock ledet av cyklister så
vår chaufför lyckades ta sig förbi
hindret och vi kunde fortsätta vår
resa.

Vi åkte över den imponerande Salazarbron(ca2,2 km lång) invigdes 1966, döptes efter premiärministern
men fick namnet 25 aprilbron efter ”nejlikeupproret” mot Salazar 1974. Vi åkte mot den vackra staden
Sesimbra som ligger utsträckt efter havet med en härlig sandstrand. Vi hade några timmar på egen hand i
staden. Troligen nyttjade några tiden till ett härligt bad medan andra bara satt ned och njöt i det vackra
vädret.

Därefter var det dags för en vinprovning på den anrika vingården Jose Maria da Fonseca. Man framställer
kvalitetsviner ex Moscatel Setubai. Efter genomgång av tillverkningen fick vi prova på tre olika viner. Vi fick
också möjlighet att köpa med oss en flaska eller två.

På hemvägen stannade vi till vid den berömda Jesusstatyn – en imponerande staty som är 110 m hög.
Denna invigdes 1959 och lät byggas av ärkebiskopen i Lissabon. Från platsen har man en vidunderlig utsikt
över bron, Tejo och Lissabon.
Måndag 30 september
Ledig dag. De flesta tog det lugnt denna sista dag på resan. Badade i havet och poolen. Promenerade på
strandpromenaden.
Tisdag 1 oktober
Vi väcktes tidigt. Bussen avgick redan
04.00 för att ta oss till flygplatsen. Vi
flög direkt till Gardemoen och där
väntade bussen från Leja touring. Vi
stannade i Tanum för att äta lite
ochvar framme vid Västerträffen vid
sextiden på kvällen. Vi tackade Anders
och Maya för en trevlig resa och
varandra för trevligt sällskap.

