Seniorer i Stockholm

Portugals heta hemligheter
En medlemsresa för Unionen Seniorer i Stockholm
26 september – 3 oktober 2019

Program:
Tisdagen den 26 september
Ankomst Lissabon, transfer till Hotel Real Parque i Lissabon.
Här bor vi i två nätter. Vi äter gemensam middag på hotellet.
Onsdagen den 27 september
Stadsrundtur i Lissabon till fots. Därefter kör vi till Belémkvarteret - Lissabons äldsta och bäst bevarade område.
Torsdagen den 28 september
Från Lissabon reser vi till Porto med stopp i Óbidos, som ligger
högst upp på en bergstopp omgiven av ringmurar. En populär
specialitet är att smaka på Ginjinha, det lokala körsbärsvinet.
Vi reser vidare mot Bathala känt för sitt dominikanerkloster som
byggdes av kung Joao I. Under dagen äter vi gemensam lunch.
Vi fortsätter sedan till vårt hotel Quality Inn Porto.
Här bor vi i tre nätter.
Fredagen den 29 september
Porto med portvinsavsmakning, stadsvandring och båttur på
floden. Efter stadsrundturen finns det tid för egna aktiviteter.
På eftermiddagen besöker vi ett av portvinshusen i Gala.
Därefter gör vi en tur på Duro-floden innan vi avslutar med
middag på en restaurang i det pittoreska Ribera-kvarteret.
Lördagen den 30 september
Dagens program fortsätter i Portugals nordligaste provins, Minho.
Vårt första stopp blir i Guimaraes som tidigare varit huvudstad. Vi
fortsätter sedan till Braga känt för att vara ärkebiskoparnas stad.
Under dagen äter vi gemensam lunch.
Söndagen den 1 oktober
Portvinsområdet i Duro-dalen med vingårdsbesök. Vi äter gemensam lunch på en av vingårdarna i Peso de Régua. Vi fortsätter
sedan till Curia och vårt hotel Curia Palace hotel.
Vi äter gemensam middag i Curia.
Måndagen den 2 oktober
Vi besöker Coimbra, som var Portugals huvudstad under 1100och 1200-talen, innan vi fortsätter mot Lissabon och vårt hotel Real
Parque Lissabon. Vi äter en gemensam middag.
Tisdagen den 3 oktober
Vi reser åter hem mot Stockholm.

Preliminärt pris per medlem/medföljande:
12 995 kr i dubbelrum. Tillägg för enkelrum 3 795 kr.
		
				
I resan ingår flyg, halvpension och svensktalande guide.
						Tillkommer: Obligatoriska skatter på totalt 10 Euro/person som
						
betalas på plats.
Prel. anmälan till:				
Unionen Seniorer i Stockholm,
						Carita Wickström, e-post: cr50wm@gmail.com eller telefon: 0708 785300.
						
Senast den 20 december 2018.
Researrangör:					Resan sker i samarbete med Kulturresor.

