
Bridgeferie i Portugal
2. – 13. maj 2022

12 dage/11 nætter: 3 nætter Porto, 2 nætter Douro, 3 nætter Lissabon, 3 nætter Carvoeiro

Program

Portugal er så mange ting! Når tankerne falder på Portugal, tænker vi på en kop kaffe i de 
små, smalle gader i hovedstaden Lissabon, på Algarvekystens lange, gyldne sandstrande, 
på charmerende småbyer og fantastiske sandstensklipper, der titter frem langs det blå 
Atlanterhav. Eller det kan være Portugals mange vingårde, appelsinplantager og 
olivenlunde, for slet ikke at nævne den enestående portvin fra byen Porto. Portvin må kun 
hedde sådan, hvis det stammer fra Portugal - så er du glad for den søde vin, så må du 
besøge dets ophavsland!

Dag 1 (2. maj) Kastrup - Porto
Afrejse fra Københavns lufthavn i Kastrup kl 12.50 med Tap Air Portugal, TP0757.
Mellemlanding i Lissabon kl 15.40, flyvetid 2:50
Afgang fra Lissabon kl. 18.00 med Tap Air Portugal, TP1920,  
ankomst til Porto (Francisco de Sá Carneiro Airport/OPO) kl. 18.55, flyvetid 00:55.
Med privat transport bliver vi kørt til Hotel Black Tulip**** inkl. morgenmad, 
www.hotelblacktulip.pt i Porto, hvor vi overnatter 3 nætter.
Velkomstmiddag.

Dag 2 (3. maj) Porto
Porto er Portugals næststørste by, og er man bare det mindste interesseret i kultur, vin og 
imponerende bygningsværker, så vil man elske Porto! Byen er hyggelig og smuk med alt 
lige fra smalle, brostensbelagte gader til storslåede kirker og katedraler. Selvom det er en 
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storby, er stemningen rolig, og man kan altid finde en bænk ved floden, hvor der er fred til 
at nyde synet af de ikoniske træbåde, der sejler forbi!
Vi skal på en heldags byrundtur i Porto inkl. frokost med lokal guide, og hvis vi ikke er for 
trætte spiller vi første sektion af bridgeturneringen om aftenen. 

Dag 3 (4. maj) Porto
I skal vi til Braga og Guimaraes med lokal guide, inkl. frokost. 
Braga har i jernalderen været beboet af kelterne. Senere blev regionen erobret af 
romerne, og efterfølgende af flere andre folkeslag. Braga har mere end 2.500 års historie, 
og er en af de ældste kristne byer.
Guimaraes’s centrum er et UNESCO Verdensarvområde.

Dag 4 (5. maj) Porto - Douro
Efter morgenmad sejler vi med vores egen båd til Douro-dalen. Det tager 5 – 6 timer, inkl. 
frokost ombord. 
Vi bor to nætter på Lamego Hotel& Life ****inkl. morgenmad, www.lamegohotel.pt 
Vi planlægger at spille 2. sektion bridgeturnering, måske rundt om poolen.

Dag 5 (6. maj) Douro- dalen
Douro-dalen er kendt for sit nærmest magiske landskab og landlige omgivelser. Bløde, 
grønne bjerge bølger sig gennem landskabet, og snorlige vinranker vokser i terrasser op 
ad bjergsiderne. De karakteristiske portugisiske vingårde – såkaldte quintas – ligger spredt 
rundt i vinmarkerne.
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Douro-floden har gennem årtusinder banet sig vej gennem bjerge, og de skrå bjergsider 
mod floden er det ideelle sted for vinterasserne at opfange solens stråler. Man har dyrket 
vin her i over 2000 år, og det gør det til en af verdens ældste vinregioner.
Den lille landsby Pinhão ved flodens bred siges at være dér, portvinen stammer fra. Det er 
en ganske lille, smuk by med en hyggelig banegård, der er smykket med de traditionelle 
blå og hvide keramikklinker. En halv times kørsel fra Pinhão ligger Casa de Mateus, et 
smukt barokpalæ omgivet af vidunderlige haver. Måske genkender du palæet fra Mateus-
vinens etikette?
Douro-dalen er smuk hele året, og der kan være høje temperaturer langt ud over 
sommeren. 

Og i dag er der tid til at udforske området.

Dag 6 (7. maj) Douro - Lissabon
Så skal vi til Lissabon med privat transfer. Køreturen tager ca 5 timer. Undervejs spiser vi 
frokost i Coimbra, inkl. 
Vi skal bo på Neya Lisboa Hotel**** inkl. morgenmad, www.lisboa.neyahotels.com , og vi 
har tre overnatninger her. Neya Lisboa Hotel er et dejligt hotel, som ligger i et roligt 
område i byens centrum tæt på mange turistattraktioner. 
Der er ikke planer for resten af dagen, så det er muligt at slentre lidt rundt i kvarteret.

Dag 7 (8. maj) Lissabon
Der er meget at se i Lissabon, og vi skal med lokal guide på byrundtur, inkl. frokost. 
Aftensmad spiser vi på Museu da Cerveja, som er en restaurant – ikke et museum.
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Dag 8 (9. maj) Lissabon 
Dagen til egen disposition.

Dag 9 (10. maj) Lissabon – Carvoerio
Efter morgenmad kører vi med privat transport inkl. frokost til Carvoerio. 
Vi skal bo 3 nætter på Pestana Palm Gardens (Dobbeltværelse)**** inkl. morgenmad, 
www.pestana.com 
Carvoeira er en charmerende ferieby på Algarvekysten i ægte portugisisk stil med 
hvidkalkede huse og et virvar af små, hyggelige gader. Carvoeira by er hyggelig og fuld af 
gode spisesteder, små butikker og barer, hvor man kan sippe cocktails eller smage på den 
portugisiske vin. Atmosfæren er tilbagelænet, og byen er ikke nær så overrendt som nogle 
af de andre byer på Algarvekysten. Den barske natur omkring Carvoeiro har også flere 
vandrestier i klipperne langs kysten, hvor man kan nyde de flotte udsigter. Den mest 
kendte vandrerute hedder Sete Vales Suspensos, og her ses den absolut flotteste natur i 
området og nogle af de mest kendte grotter. Er man ikke til vandreture i klipper og ujævnt 
terræn, så gå i stedet ad Carvoeiro Boardwalk, som er et brosystem langs klipperne. Her 
kan man slentre i ro og mag på træbroerne og nyde udsigten ud over havet og de 
omkringliggende grotter. Der er mange bådture fra Carvoeira forbi de mange grotter langs 
Algarvekysten. Grotterne er og bliver en af områdets helt store seværdigheder! De mest 
kendte er Algar Seco grotterne og Benagil grotten. Algar Seco er virkelig et smukt 
naturmonument, hvor vind og vejr har skabt imponerende klippeformationer i den røde 
jord. Her er naturlige pools og huller i klipperne, og i det måneagtige landskab ligner de 
næsten vinduer og balkoner i et dramatisk klippeslot. Uden for Carvoeiro ligger Benagil 
grotten. Det er en fantastisk grotte med tre buede hvælvinger ind til en imponerende hule, 
der indeholder en smuk strand.
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Dag 10 (11.maj) Carvoeiro
Vi skal på heldagstur til Lagos og Sagres med lokal guide, inkl. frokost.
Lagos er den sydligste by i Portugal. Da portugiserne var opdagelsesrejsende i det 15. 
århundrede, havde Lagos en stor betydning som udgangspunkt for togterne. Maurisk stil 
og renæssancen har haft stor indflydelse på byggestilen i Lagos.
Sagres er en usædvanlig fæstning med en enkelt befæstet væg og 3 naturlige 
klippevægge, der beskyttede forsvarerne.

Dag 11 (12. maj) Carvoeiro
Sidste dag til at nyde pragtfulde Portugal.
3. sektion bridge om eftermiddagen. 
Afslutningsmiddag med uddeling af præmier.

Dag 12 (13. maj) Carvoeiro - København
Privat transport til Faro lufthavn, hvorfra vi flyver til København via en mellemlanding i 
Lissabon.
Afg.: 16.15 fra Faro (Faro Airport/FAO) med Tap Air Portugal TP1904
Ank.: 17.00 til Lissabon (Lisbon Portela Airport/LIS) Flyvetid 00:45
Afg.: 18.15 fra Lissabon Tap Air Portugal TP0752
Ank.: 22.55 til København (Copenhagen Kastrup Airport/CPH) Flyvetid 03:40

Teknisk arrangør C&C travel
Ret til ændringer forbeholdes
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Pris
12 dage/11 nætter. Pris pr. person i delt dobbeltværelse: kr. 14.990,- 
Tillæg for enkeltværelse kr.   4.990,- 

Inkluderet
 Fly
 Alle transfers
 Hoteller med morgenmad
 3 nætter på Hotel Black Tulip**** i Porto
 2 nætter på Lamego Hotel & Life**** i Duoro dalen
 3 nætter på Neya Lisboa Hotel **** i Lissabon
 3 nætter på Pestana Palm Gardens **** i Carvoeiro
 7 gange frokost
 3 gange middag
 Bridgeturnering 3 - 4 gange inkl. præmier
 Udflugter: Som beskrevet i programmet.
 Engelsktalende guide på udflugter.

Ikke inkluderet
 Andre måltider
 Drikkevarer
 Afbestillingsforsikring
 Syge-rejseforsikring, der er et krav for deltagelse
 Drikkepenge til Bell Boy, tjenere samt andre serviceydelser på hoteller og restauranter.

Tilmelding
Tilmelding SKAL ske til Marianne og Rolf – enten pr. mail eller telefon.
HUSK navn, som det står i jeres pas.
Tilmelding er først gældende, når depositum er modtaget. 
Depositum ved tilmelding pr. person: kr. 3.000,- 

Skal du betale med kreditkort for, at din forsikring dækker:
Kort efter tilmelding modtager du fra os et reservationsnummer. Når det er modtaget, klik ind på: 
http://cctravel.dk/betaling/index.php
Reservationsnummeret skal skrives i feltet "reservationsnummer". 
I feltet "e-mail" skal I skrive jeres egen e-mailadresse.

Det endelige bekræftede program med faktura modtager du ultimo oktober.

Marianne og Rolf 


