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GOLFREJSEN GÅR TIL
LISSABON-OMRÅDET

Det er et ubestridt faktum at Lissabon-området har gode golfbaner, og når man nu er
på disse kanter, er det en god idé at spise med de lokale, besøge Sintra – en af Portugals
største attraktioner, eller lade sig rive med af det pulserende latinerkvarter i Lissabon.
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ra en lille restaurant
i Cascais høres snak
og klirren fra porcelæn. De seks borde, to personer ved hver, er optaget
af lokale beboere. Alles sanser er rettet mod værtinden, når hun langer den
næste steak eller fisk over
på tallerkenen, mens værten står parat til at servere
ved bordene.
Portugiserne elsker at
grille fisk – især sardiner,
som vel på det nærmeste
er landets nationalspise.
Men ikke i dag. Vi ser en
lækker sprød oval fisk med
store øjne bliver serveret
ved nabobordet – en dorade
med kogte kartofler og salat. Vi bestiller det samme
og øl til. Prisen for frokost
inklusiv øl er 9 Euro pr.
person.
Andre vælger at berolige
maven med et par lokale
snacks, f.eks. de indbagte
og friturestegte ’Pastel de
bacalhau’, som indeholder
klipfisk, eller ’Pastel de
Camarão’ med rejer. Portugiserne er vilde med pastel, som både kan være en
krydret snack eller en sødmefuld dessert.

for de portugisiske konger
og adelige, der efter det
store jordskælv i 1755 byggede mange slotte og palæer i og omkring Sintra.
I det 19. århundrede blev
Sintra et center for den romantiske arkitektur, som
dyrker det mystiske og det
fantastiske. Den romantiske arkitektur i folder sig
fuldt ud Palacio da Pena
lidt syd for den gamle bydel. Et Torneroseslot med
tårne i forskellige former
og farver som taget ud af
et eventyr har fortjent gjort
stedet til en af Portugals
mest besøgte seværdigheder.
Palacio de Pena, som er
opført på ruinerne af et
gammelt kloster, kan dateres til 1839. Indenfor er
den oprindelige indretning
bevaret, som det så ud indtil den dag i år 1910, hvor
de kongelige i al hast flygtede fra revolutionen i Portugal.

Faktabox
TRANSPORT:
TAP flyver direkte dagligt fra
København til Lissabon.
INFO:
www.estoril-portugal.com
www.visitportugal.com
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Lissabons
latinerkvarter
Selvfølgelig skal Lissabon
besøges, når man er på disse
kanter og Bairro Alto byder på noget af det bedste.
Bairro Alto, som betyder
’det høje kvarter’, er én af
Lissabons ældste bydele
med huse tilbage fra det
17. århundrede. Kvarteret
er kendt for sine mange
antikvitetshandlere og
trendy butikker, hvor man

kan finde den helt personlige souvenir.
Miradouro de São Pedro
de Alcântara er et godt udgangspunkt for en sightseeing i Bairro Alto. Fra
den lille terrasselignende
have er der en storslået udsigt over byen. Man kommer let dertil ved at tage
den berømte Elevador da
Bica, der er en sporvogn,
selvom navnet antyder en
elevator. Elevador da Bica
er fra 1892 og er én ud af
tre sporvogne, der bekvemt
befordrer folk op ad de mest
stejle bakker i Lissabon.
Skal næsen ned i de fineste portvine, har Bairro
Alto også stedet: Solar de
Vinho do Porto. Et slaraffenland med en næsten
uendelig liste over portvine
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Sintra: ’Det smukkeste
sted i Portugal’
Intet ophold i Caiscais/
Estoril området er fuldendt
uden et besøg i portugisernes stolthed, Sintra, der
kan nås på 20 minutter i
bil eller nemt på en arrangeret turisttur.
Alene Sintra’s paradisiske beliggenhed og atmosfæren i den gamle kongeby er rigeligt besøget
værd. Bjergbyen har igennem tiden tiltrukket malere og digtere fra hele verden, heriblandt vores egen
H.C. Andersen, som i 1866
boede hos vennen og bankmanden Jorge O’Neil i Sintra. Eventyrdigteren beskrev Sintra som ’det
smukkeste sted i Portugal’.
Idag er Sintra på UNESCOs Verdensarvsliste.
Sintra var berømt allerede i middelalderen for
sine klostre. Senere blev
byen et yndet opholdssted

Udsigt fra Miradouro de São Pedro
de Alcântara i Bairro Alto.
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Det er en tradition, at
vi hvert år i august
præsenterer årets store
rejsetema. Således også
i år, hvor vi har placeret siderne sådan, at du
kan rive dem ud og
gemme dem som inspiration til når det danske vintervejr bliver for
surt og trangen melder
sig til en udlandsrejse
til varmere himmelstrøg.
De fleste destinationer, baner og resorts,
vi skriver om på de følgende sider, ligger hvor
vejret sædvanligvis er
en god bid mere golfvenligt end herhjemme
henover vinteren.
Vi håber, at du vil
føle dig inspireret.
Heldigvis er der stadig lang tid tilbage af
den danske golfsæson.
Husk, at der mange
gode, danske golfpakker i efteråret, hvor du
kan tage fri fra hverdagens stress og jag i totre dage, bo på et godt
hotel eller en hyggelig
kro og spille et par runder på en af vores egne
dejlige golfbaner. Det
skriver vi også lidt om.
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fra de sidste 40 årgange.
Vælg fra listen og betal fra
1-20 Euro pr. glas afhængig af årgang. Solar de Vinho
do Porto ligger lige midt i
Bairro Alto i det smukke,
gamle palæ Casa Ludovice.
Om aftenen forvandler
Bairro Alto sig til et gå-i
byen-sted. Her vrimler folk
til restauranterne et godt
stykke ud på aftenen – det
er normalt at spise efter
klokken ni, og der lyttes til
de lokale fado-sangere. Portugisiske fado-sangere er
de rene mestre i at udtrykke
smerte, sorg og jalousi og
de mest kendte forventer
at publikum holder pause
fra måltidet og lytter andægtigt, når der synges.
Bairro Alto er også stedet, hvor især Lissabons
ungdom mødes på fortovet
over en øl eller en caipirinha.
Alt udskænkes i plastikkrus, og man tager sin drink
med rundt. I weekenderne
udvikler det sig til en sand
gadefest, og man let bliver
suget ind i en malstrøm af
mennesker og høj musik
fra beværtningerne.

