
Anmälan senast 25.7.2019
till katarina.sandelin@sublutour.com
eller 073 7697886

OBS! Det lönar sig att anmäla sig snabbt till 
denna populära resa!

MÅNDAG 30.9

•	Direktflyg	från	Köpenhamn	till	Lissabon.	Avfärd	
kl	12:20,	ankomst	Lissabon	15:10;

•	Er	svenskspråkiga	guide	möter	er	på	flygplatsen	
och	hälsar	er	välkomna;

•	Transport	till	Nazaré	och	inkvartering	på	hotellet;
•	Gemensam	välkomstmiddag	med	lokala	viner	
och	lokal	mat	på	hotellet.

TISDAG 1.10

•	Frukost;
•	Guidad	promenad	i	fina	Nazaré;
•	Nazaré	är	en	traditionell	portugisisk	fiskeby	
med	pittoreska	hus,	smala	gränder	och	många	
restauranger;

•	Lunch	i	Nazaré	till	självkostnadspris;
•	Efter	lunchen	är	det	fritid	i	Nazaré	och	möjlighet	
att,	på	egen	bekostnad,	besöka	det	underbara	
Thalasso	havsvatten-spaet	som	ligger	alldeles	
vid	Atlanten;

•	Utanför	Nazaré	finns	en	lång	och	djup	kanjon	
med	mycket	mineralrikt	 vatten.	 Hela	 66	
mineraler	finns	det	i	vattnet	som	från	kanjonen	
pumpas	in	i	Thalasso	spaet.	Inga	kemikalier	
eller	klor	tillsätts	 i	vattnet,	det	bara	värms	
upp	och	pumpas	ut	igen.	Bassängen	har	30	

Några av resans höjdpunkter:
Besök i Alcobaça med sitt fina kloster och 
vinmuséum.
Besök och vinprovning på berömda vinfirman 
Casa Santos Limas vingård Quinta da Boavista 
och dess vinkällare. 
Utflykt till medeltida byn Óbidos och den vackert 
belägna staden Peniche.
Vinskörd på vingården Quinta dos Capuchos.
Besök på vingården Quinta do Sanguinhal och 
vinkällare i Bombarral. Vinprovningar.
På avresedagen besök i Lissabon och på 
portvininsinstitutet där vi får smaka på olika 
portviner.
Anmäl er snabbt till denna populära resa!

Researrangör. Resebyrå SUBLU Tour Portugal, 
www.sublutour.com/sv
Guide: Katarina Sandelin, bosatt i Portugal
Gruppstorlek: Min 15 pers
Resans pris: 1.312€ inklusive flyg CPH-LIS-CPH, 
Singeltillägg 246€
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olika	vattenrörelser,	bl	a	en	motströmsgång,	
jetduschar,	undervattensmassage	mm.	Thalasso-
spaet	är	inte	vilket	spa	som	helst	utan	verkligen	
värt	ett	besök;

•	Middag	på	hotellet	med	lokal	mat	och	lokala	
viner.

	

ONSDAG 2.10

•	Frukost;
•	Avfärd	till	Aldeia	Galega	da	Merceana.	Där	
besöker	vi	den	berömda	vinfirman	och	vinkällaren	
Casa	Santos	Limas	vingård	Quinta	da	Boavista.	
Vinprovning;

•	Gemensam	lunch	på	restaurang	i	närheten;
•	Resan	fortsätter	till	Caldas	da	Rainha	där	vi	
besöker	den	kända	keramikern	Rafael	Bordalo	
Pinheros	museum	och	Dom	Carlos	park;

•	Middag	till	självkostnadspris	i	Nazaré.

TORSDAG 3.10

•	Frukost;
•	Avfärd	till	Óbidos	och	därefter	utflykt	till	Peniche;
•	I	den	sagolikt	vackra	medeltidastaden	Óbidos,	
som	ligger	 innanför	murarna	till	en	mäktig	
gammal	borg,	provsmakar	vi	Ginja	som	är	

UPPTÄCK PORTUGAL

Er	pålitliga	researrangör	i	Portugal

den	lokala	körsbärslikören.	Fritid	i	Óbidos	och	
möjlighet	till	inköp	i	de	talrika	souvernirbutikerna	
där	man	bland	annat	hittar	produkter	av	kork	
och	andra	hantverkssprodukter;

•	Avfärd	 t i l l 	 Peniche	 och	 lunch	 där	 t i l l	
självkostnadspris;

•	Pencihe	är	känd	för	sin	gamla	knypplingstradition	
och	vi	gör	ett	besök	i	det	lilla	knypplingsmuséet;

•	Peniche	är	även	känt	för	sina	häpnadsväckande	
klippformationer	och	natursköna	stränder.	Vi	
besöker	den	vackra	udden	Cabo	Carvoeriro;

•	Avfärd	till	Nazaré;
•	Middag	på	hotellet	med	lokal	mat	och	lokala	
viner.

FREDAG 4.10

•	Frukost;
•	Avfärd	till	Alcobaça	på	vinskörd.	På	vingården	
Quinta	dos	Capuchos	deltar	vi	 i	vinskörden.	
Förutom	att	klippa	vindruvsklasar	har	gruppen	
möjlighet	att	trampa	vindruvor;

•	Efter	vinskörden	avnjuter	vi	en	traditionell	
arbetarlunch	på	vingården;

•	Efter	 lunchen	 besöker	 vi	 	 klostret	 och	
klosterkyrkan	 i	Alcobaça	som	byggdes	på		
1100-talet	och	som	numera	hör	till	UNESCOs	
världsarv.	I	kyrkan	för	vi	höra	den	spännande	
berättelsen	om	en	portugisisk	prins	och	hans	
kärlek	till	en	spansk	adelsdam;

•	Middag	i	Nazaré	till	självkostnadspris.

LÖRDAG 5.10

•	Frukost;
•	Utflykt	till	Alcobaça	och	Bombarral;
•	Besök	på	det	portugisiska	nationella	vinmuséet	
i	Alcobaça,	beläget	i	en	gammal	vinkällare;

•	Butiksbesök	i	Cooperativa	Agrícola	de	Alcobaça,	



dvs	jordbrukarnaskooperativ	i	Alcobaça,	där	vi	
får	smaka	på	lokala	traditionella	delikatesser;

•	Lunch	i	Alcobaça,	till	självkostnadspris;
•	Besök	på	vingården	Quinta	do	Sanguinhal	och	
vinkällare	i	Bombarral.	Vinprovningar;

•	Gemensam	middag	 i	hotellets	restaurang.	
Uppträdande	med	fadomusik.

SÖNDAG 6.10

•	Frukost;
•	Check-out	och	avfärd	mot	Lissabon;
•	När	vi	anländer	till	Lissabon	tar	vi	en	fikapaus	
och	smakar	på	de	lovprisade	vaniljbakelserna		
i	det	berömda	konditoriet	Pastéis	de	Belém,	
som	grundades	1837;

•	Gemensam	lunch	i	Lissabon;
•	Besök	i	Lissabons	portvinsinstitut	där	vi	får	
smaka	på	olika	portviner;

•	Guidad	tur	i	Lissabon	och	ankomst	till	flygplatsen;
•	Direktflyg	till	Köpenhamn	kl	18:15,	ankomst	
22:55.

Detta ingår:
Del	i	dubbelrum,	halvpension,	all	transfer	under	
resan	inklusive	svenskspråkig	guide,	besök	på	
vingårdar,	vinprovningar	&	vinskörd,	alla	övriga	
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besök	och	museum,	besök	på	portvinsinstitutet	
i	Lissabon	och	portvinsprovning,	flygresor	tur	
och	retur	Köpenhamn-Lissabon-Köpenhamn.

Bokningsvillkor:
50%	av	resans	pris	betalas	senast	den	25.7.2019	
och	resterande	50%	senast	den	25.8.2019.
Betalningarna	kan	ske	via	banktransfer	eller	
med	kreditkort.

Avbokningvillkor:
Vid	avbokning	före	25.7.2019	betalas	det	inbetalda	
beloppet	tillbaka	i	sin	helhet.
Vid	avbokning	senast	den	25.8.2019	betalas	
350€	tillbaka	och	efter	den	25.8.2019	återbetalas	
ingenting.

Anmälan:	katarina.sandelin@sublutour.com
eller	073	7697886


