
1. dag 
Danmark-Porto 
Ankomst til Porto lufthavn. Tag 
ind til hotellet og nyd resten af 
dagen i Portugals vigtigste vinby. 
Overnatning: 3* hotel i Porto 

2. dag 
Porto 
Porto er bygget på Douro-flodens 
skråninger og er en energisk og 
livlig handelsby, måske bedst 
kendt for søfartseventyrernes 

gyldne epoke og i høj grad for sin 
vinhandel. 

Byen har mange massive, mørke 
granitbygninger, utallige kirker 
og smalle gader. 

Porto byder på rige kunstskatte 
fra barokken. 

Her kan I slentre langs 
flodbredden i det livlige kvarter 
Cais da Ribeira med butikker og 
restauranter bygget ind i den 
tidligere bymur. 

Man kan gå de 225 trin op i Por-
tugals ældste kirketårn Torre do 
Clérigos eller tage på indkøb i 

handelsgaderne Rua Santa 
Catarina og shoppe lokale pro-
dukter som sko og keramik. 

Endelig kan man besøge Rua das 
Flores, hvor I finder mange guld- 
og sølvsmedebutikker. 

I bør også smage på de mange 
lokale vine i én af byens 60 vin-
kældre som Solar do Vinho do 
Porto. 

En mulighed kunne også være en 
sejltur på Douro-floden, hvilket 
også er en ganske glimrende 
måde at se byen på. 

Der findes en såkaldt ”seks broer 

sejlads”, hvor man stort set ikke 
forlader byområdet – turen tager 
en god times tid. 

Hvis du vil smage portvine kan 
det være en god ide, at vi 
forlænger turen med en dag, så 
portvinen kan nå at fordampe 
inden kørslen starter.  
Overnatning: 3* hotel i Porto 

 

3. dag 
Porto – Douro-dalen  
(kørsel ca. 140 km) 
I dag henter I bilen  og turen går 
gennem den smukke Dourodal, 
som er kendt for sin produktion 
af portvinsdruer. 

Her slynger Douro-floden sig med 
sine mange sluser forbi klipper og 
grønne bjerge. 

Mellem Mesão Frio og Pinhão er 
dalen indrammet af de 
vinmarker, hvor den kendte portv 

Her ville det være oplagt at 
besøge et af portvinsgodserne. 
Overnatning: 3* hotel 
i Pinhão-området 

4. dag 
Douro dalen - Coimbra  
(kørsel ca. 180 km) 
Fra Douro-dalen går turen sydpå 
til Coimbra. 

I kan nyde den afvekslende rute 
langs kysten og køre til badebyen 
Espinho, som byder på både 
kasino og natklub og herfra 
videre til Aveiro, som populært 

bliver kaldt for Portugals 
Venedig. 

Alternativt kan I tage turen 
gennem Portugals bjergrige 
midte med en duft af den 
historiske æra og køre via 
Lamego, en borgby fra det 12. 
århundrede med den betydnings-
fulde pilgrimskirke Nossa Sen-
hora dos Remédios. 

Fortsæt til Viseu, oprindelig en 
romersk fæstningeby, som i dag 
med de mange kirker, kapeller, 
palæer og springvand i barokstil 
har en værdig atmosfære over 
sig. 

Lige nord for Coimbra kører I 
gennem den fredede Bussaco-
skov, som benediktiner-munkene 
tilplantede med eksotiske planter 
og træer hjembragt fra deres 
udlandsrejser. 

Midt i skoven findes resterne af 
klostret og de tidligere portugi-
siske kongers jagtslot. 

Middelalderbyen Coimbra var i 
mange år Portugals hovedstad, 

og ét af Europas første univer-
siteter blev grundlagt her. 

Byen er en blanding af gammelt 
og nyt: midtbyen indenfor de 
oprindelige bymure er en labyrint 
af smalle gyder mellem gamle 
bygninger, mens det moderne 
universitetet er en fascinerende 
blanding af stilarter.  
Overnatning: 3* hotel i 
Coimbra 

5. dag 
Coimbra - Èvora  
(kørsel ca. 250 km) 
Kør videre sydpå til Castelo do 
Bode med et vandreservoir, som 
er Portugals største kunstige sø. 

Turen går videre gennem den 
vidstrakte og solrige landbrugs-
region Alentejo. 

Hele området omkring Èvora, 
Estremoz og Elvas er “et 
mystikkens sted” med grav-
lignende monumenter, mystiske 
stencirkler og knejsende frugt-
barhedssymboler, som alle i ti-
dernes morgen blev brugt til 
religiøs tilbedelse. 

Det er værd at gøre stop i 
Estremoz, som er domineret af 
en middelalderborg på bakke-
toppen. 

Byen er bl.a. kendt for det store 
lørdagsmarked med salg af 
alskens lervarer. 

Men det mest bemærkelses-
værdige ved Estremoz er dog 
bygningernes strålende hvide 
farve. Her har man i vid udstræk-
ning benyttet den marmor, som 
området er så rigt på.  
Overnatning: 3* hotel i Evora 

6. dag 
Evora 
Regionens hovedby Èvora, som 
har en lang og spændende 
historie bag sig og i dag er fredet 
af UNESCO, er en dejlig by hvor 
man nemt kan bruge dag eller 2. 
Overnatning: 3* hotel i Evora 

7. dag 
Évora - Lissabon  
(kørsel ca. 150 km.) 
På den videre vej vestpå til 
Lissabon kan I eventuelt køre 
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omkring halvøen Costa Azul og 
nyde dens grønne bakketoppe og 
klippekyster. 

Fremme I Lissabon afleverer i 

jeres bil i lufthavnen og nyder 
resten af ferien til fods eller 
benytter den gode offentlige 
transport.  
Overnatning: 3* hotel i 
Lissabon 

8. dag 
Lissabon 
Så er det tid til at opleve Lissa-
bon. Gå ad de stejle gader til 
”toppen” af byen, og besøg det 
imponerende fæstningsværk, 
Castelo de São Jorge.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herfra er udsigten over Lissabon 
og Tejo-floden bedre end noget 
andet sted i byen! 

Forvild jer ind i Alfama-kvarteret, 

som består af snoede brostens-
belagte gyder og trapper; gå en 
tur i Lissabons mange hyggelige 
gågader i Baixa. 

Tag en tur op i Elevador da 
Glória, som forbinder bydelene 
Baixa og Barrio Alto eller tag en 
tur med sporvogn nr. 28 gennem 
byen. Mulighederne er utallige. 

Om aftenen kunne I f.eks. nyde 
en middag på en Fado-restaurant  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i Bairro Alto eller tage til det 
mondæne Docas, som byder på 
både restauranter, barer og 
diskoteker. 
Overnatning: 3* hotel i 
Lissabo 

9. dag 
Lissabon-Danmark 
Turen er slut, og der er 
hjemrejse fra Lissabon. 

Turen kan forlænges ved en af 
Portugals badesteder i f.eks. 
Estoril nord for Tejo floden eller i 
Costa Caparic, der ligger syd for 
floden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


