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I overvejelserne om rejsemålet for 2022 har pensionistudvalget erkendt, at der 2 
gange har vist sig stor interesse for Portugal, men coronaen har forpurret  
planerne begge gange. Nu håber udvalget, at det må lykkes denne gang.  
Selvfølgelig vil alle anbefalinger og krav fra myndighederne blive respekteret. 
 

Pensionistudvalget tilbyder medlemmer med ledsager en 8 dages tur til Portugal.  
 

Rejseprogram: 
 

Tirsdag, den 20. september 2022 
Udrejse 

Udrejse med NILLES charterfly direkte fra Aalborg til Lissabon.  Herfra  
kører vi til vores hotel i Braga, hvor vi indkvarteres de næste tre nætter.  
Velkomstmiddag på hotel 

 

Onsdag, den 21. september 2022 
Hotel, morgenbuffet 
Braga - Guimarães  
Vi kører vi til Portugals vugge, Guimarães, hvis idylliske centrum er  
optaget på UNESCOs Verdensarvsliste.  
Vi kører retur til Portugals religiøse hovedstad, Braga, der blev grundlagt 
af den romerske kejser Augustus. På et højdedrag i udkanten af byen bestiger vi den monumentale,  
dekorerede baroktrappe med hele 17 afsatser med springvand, der fører op til valfartskirken, Bom Jesus 
do Monte. Fra toppen nyder vi den formidable udsigt over byen og landskabet.  
Middag på hotellet  
 

Torsdag, den 22. september 2022 
Hotel, morgenbuffet 
Porto 

Vi skal rundt i magiske Porto, Portugals næststørste by samt portvinens 
og Nordportugals hovedstad. Byen hæver sig malerisk fra bredden af 
Dourofloden, og fra balkonerne på de farvestrålende huse hænger  
blomster og vasketøj. Byens historiske centrum er på UNESCOs  
Verdensarvsliste. Vi begynder vores tur til fods og går blandt andet forbi Lello-boghandlen, der blev 
grundlagt i 1869 og regnes for at være en af de smukkeste boghandler i verden. Vi fortsætter til São 
Francisco-kirken, der er berømt for sit gyldne interiør, den overvældende kakkel-udsmykkede São 
Bento-station og langs den stemningsfulde Ribeira-promenade langs Douro. Vi skal også til Vila Nova 
de Gaia på sydsiden af floden og nyde et glas portvin i et af de mange 
berømte portvinshuse. 
Middag på hotellet. 

 

Fredag, den 23 september 2022 
Hotel, morgenbuffet 

Coimbra - Tomar – Fatima 
Vi forlader Nordportugal og kører mod syd til en af verdens ældste univer-
sitetsbyer, Coimbra, der ligger og skuer majestætisk ud over Mondego-floden. Såfremt det er muligt,  
besøger vi det statelige universitet, som troner øverst på en bakketop. Universitetets perle er det  
overdådigt udsmykkede 1700-tals bibliotek med 250.000 bøger. UNESCO har optaget universitetet på 
deres liste over verdens kulturarv. Vi spadserer også en tur i byens gamle 
kvarter, der breder sig op ad bakken fra Mondego-floden mod universite-
tet. Bagefter fortsætter vi til tempelriddernes by, Tomar, ved bredden af 
Nabão-floden. Byens ridderborg, som blev grundlagt for 1000 år siden af 
den første portugisiske stormester, blev brugt, da tempelridderne gen-
erobrede det centrale Portugal fra maurerne. Inde i borgen besøger vi 
riddernes imponerende kloster, Convento de Cristo, som også er på 
UNESCOs Verdensarvsliste. Vi overnatter i pilgrimsbyen Fatima. 
Middag på hotellet. 
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Lørdag den 24. september  2022 

Hotel, morgenbuffet 
Fatima - Alcobaca - Nazaré – Lissabon   
Inden vi forlader Fatima, besøger vi helligdommen, der er opført på det sted, hvor Jomfru Maria i 1917 
åbenbarede sig for tre hyrdebørn. Det er Portugals vigtigste valfartsmål, og pilgrimme fra hele verden 
strømmer hertil. Vi oplever de pompøse monumenter og den særlige åndelighed, der hersker over  
stedet. Efterfølgende besøger vi det utrolig smukke kloster, Alcobaça, som er en af Portugals største 
seværdigheder. Klosteret er hjemsted for den tragiske kærlighedshistorie mellem Pedro I og hans  
elskerinde Inês de Castros, der ligger begravet i klosteret. Alcobaça -klosteret er ligeledes at finde på 
UNESCOs Verdensarvsliste. Herfra skal vi have frisk havluft i lungerne i den tidligere fiskerby,  
Nazarè, der er berømt for sin lækre strand og råbende fiskerkoner, inden vi kører til Lissabon, hvor vi 
har tre overnatninger. 

 

Søndag, den 25. september 2022 
Hotel, morgenbuffet 
Lissabon byrundtur 
Vi skal rundt i Portugals fabelagtige hovedstad, Lissabon, der ligger, 
hvor Tejo-floden munder ud i Atlanterhavet. De flot dekorerede  
fortove med avancerede motiver og de mange facader, der er dækket 
med glaserede fliser, er små kunstværker. I bydelen Belém vidner 
Torre de Belém og Jerónimos-klosteret, der er udsmykket i den  
fantasifulde og dekorative manuelinske stil, om Lissabons tidligere storhed som Europas største   
handelsby. Rigdommene strømmede til landet efter den berømte konge,   Henrik Søfareren, havde lagt 
grunden til Portugals kæmpeimperium. Begge bygningsværker er med på UNESCOs Verdensarvliste. 
Vi skal også se Lissabons charmerende centrum, Baixa, med den enorme og elegante plads, Praça do 
Comércio, og de livlige handelsgader. På spadsereturen rundt i de labyrintiske små gader i det  
hyggelige, gamle, mauriske kvarter, Alfama, fornemmer vi den orientalske stemning. 

 

Mandag, den 26. september 2022 
Hotel, morgenbuffet 
Sintra - Cabo da Roca  
Vi tager vestpå til romantiske, Sintra. Byen ligger idyllisk i de grønne 
bjerge og har været elsket af kunstnere gennem alle tider. H.C.  
Andersen skrev om ”Cintras Deilighed”, og byen er på UNESCOs 
Verdensarvsliste. Sintra var de portugisiske kongers foretrukne  
opholdssted om sommeren, og det er næsten umuligt at undgå at bli-
ve forelsket i denne eventyrlige by med brostensbelagte, snævre,  
snoede stræder og prægtige paladser og parker. Mest berømt er drømmeslottet, Palácio da Pena, der i 
strålende farver troner på et højdedrag. Vi går en tur i den hyggelige by, inden vi kører til det vestligste 
punkt på det kontinentale fastland, Cabo da Roca, hvorfra vi har en fænomenal udsigt over  
Atlanterhavet og kysten. Om aftenen tager vi til et fadohus, hvor vi spiser middag og lader os henføre 
af musikere og sangere, som fortolker den følelsesfulde, portugisiske visesang, fado. 

 
Tirsdag, den 27. september 2022 

Hotel, morgenbuffet 
Hjemrejse 
Lissabon – Aalborg 
Vi forlader magiske Lissabon og kører til lufthavnen. Hjemrejse med 
NILLES’ charterfly direkte fra Lissabon til Aalborg. 

     

Rejsen laves i samarbejde med Nilles Rejser A/S. 
 

Ret til programændringer forbeholdes. 
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Studierejse 2022. 

Portugal 

20.- 27. september 2022. 
 

Målgruppen for rejsen er medlemmer af Thy-Mors Lærerkreds med ledsager. 
Deltagerbetaling:  8.995 kr. 
Tillæg for enkeltværelse: 1.900 kr. 
Depositum: 2.750 kr./deltager. 
 

Tilmelding. Bemærk ny procedure!! 
Send en mail med angivelse af navn(e): pensionister145@gmail.com 
Tilmeldingerne registreres i den rækkefølge mailene bliver modtaget, hvilket kan have  
betydning i forbindelse med ”først til mølle.” 
 

Når pensionistudvalget har registreret tilstrækkelig interesse for rejsen, får alle tilmeldte 
en opkrævning på depositum. Deltagerne vil have 7 dage til at indbetale beløbet og der-
med tilkendegive en bindende tilmelding.  Efter de 7 dage kan pladsen gives videre til  
eventuelle tilmeldte på venteliste. 
Ved afbud senere kan man ikke forvente depositum retur. 
 

Inkluderet: Direkte fly Aalborg – Lissabon tur/retur 
     4-stjernet langtursbus af god standard.  
    3 overnatninger i Nordportugal, 1 overnatning i Fatima, 3 overnatninger i  
   Lissabon 
    7 x morgenmad, 5 x aftensmad inkl. vin og vand til maden 
   1 x fado-aften inkl. middag og drikkevarer, 1 x portvinssmagning 
   Udflugter eksklusiv entréer 
    Dansk rejseleder 
   Lokalguider i Lissabon 
   Administrationsbidrag 
 

Ikke inkluderet:   Entréer udgør ca. 50 EUR 
 Frokoster  
 Yderligere middage 
 Personlige udgifter  
 Drikkevarer 
  
Afbestillingsforsikring: Afbestillingsforsikring kan tegnes ved tilmelding. 
 

Der vil blive arrangeret fælleskørsel Aalborg tur/retur, som man kan tilmelde sig senere. 
 

I løbet af foråret bliver der arrangeret en informationsaften i samarbejde med Nilles Rej-
ser. 
 

I samarbejde med TFO undersøges det, om der er mulighed for et relevant foredrag. 
 

Yderligere information 
Svenne Christensen  Otto Gro-Nielsen 

25135848               40467418 


