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Konstföreningen Aura till Lissabon 8-12/10 2019 
 

Program 
 
Tisdag 8/10: Köpenhamn–Lissabon 
Vårt flyg avgår från Köpenhamn klockan 12.20 och knappt tre timmar senare beräknas vi landa i 
Portugal. På eftermiddagen, runt kl 16.30, checkar vi in på fyrstjärniga Hotel Florida, bekvämt beläget 
mitt i centrala Lissabon.  
 
Galleribesök 
I Lissabon finns massor av spännande konstgallerier att besöka och flera av dem ligger i närheten av 
vårt hotell. Nu på eftermiddagen passar det utmärkt att på egen hand besöka de gallerier som lockar 
mest. Längre ner på sidan finner ni förslag på några gallerier vilka ligger mellan 350 meter och 1 km 
från Hotel Florida. De har alla öppet till klockan 19.00 eller 20.00 på tisdagar.  
  
Onsdag 9/10: Lissabon 
 
Belém med Museu Colecão Berardo  
Idag åker vi till pampiga Belém. Här finns flera av stadens stora sevärdheter såsom Jerónimosklostret, 
det pampiga upptäckarmonumentet och Torre de Belém – vakttornet från 1500-talet som blivit en av 
de främsta symbolerna för Lissabon. I Belém finns massor av spännande museum och tillsammans 
besöker vi Museu Colecão Berardo – Lissabons viktigaste museum för modern och nutida konst. 
 
Portvinshus med fado 
Ikväll åker vi till ett av de välkända portvinshusen för en guidad tur och provsmakning av det klassiska 
portvinet. Vi bjuds även en traditionell fadoshow och får uppleva den portugisiska själens 
känslosamma sång och musik. Ingår ej i resans pris 
 
Torsdag 10/10: Lissabon 
 
Casa das Historias Paula Rego och Kungastaden Sintra 
I det gamla fiskeläget Cascais ligger Casa das Historias Paula Rego. Här besöker vi samlingen av Regos 
verk i de pyramidformade tornen. Vi fortsätter till historiska Sintra som var en av de första städerna 
att upptas på Unescos världsarvslista. Denna historiska plats med romantiska förtecken har med sin 
sagomiljö inspirerat författare som Lord Byron och H.C. Andersen. Sintra var omtyckt av det 
portugisiska kungahuset och förutom smala gränder med små hantverksbutiker finns här också 
eleganta slott och palats med romantisk arkitektur. Ingår ej i resans pris  
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Fredag 11/10: Lissabon 
 
Castelo dos São Jorge 
Sao Jorge-slottet är en medeltida fästning som dominerar Lissabons stadsilhuett från sin höga 
position på en kulle. Vi upptäcker Castelo de São Jorge och dess fascinerande historia tillsammans 
med en av de kunniga lokalguiderna. Efter besöket på borgen tar vi oss vidare med Lissabons 
berömda spårvagnar. 
 

  
 
Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado, MNAC 
MNAC är ett måste för dem som vill lära sig om och njut av portugisisk romantisk, naturalistisk, 
modern och samtida konst. Här presenteras nyskapande konstverk från andra hälften av 1800-talet 
till idag.  
 
Lördag 12/10: Lissabon–Köpenhamn 
 
Museu Nacional do Azulejo 
Portugiserna klär gärna sina hus med kakel, både på väggar och på golv. Många byggnader i Lissabon 
bär därför imponerande utsmyckning. Nationalmuseet för kakel ligger i Madre de Deus-klostret, 
grundat 1509, och dess samlingar tar oss på en resa genom landets kakelhistoria, från 1500-talet till 
nutid. 
 
Calouste Gulbenkian Foundation 
Gulbenkian är Lissabons viktigaste kulturella mötesplats och här finns den största samlingen av 
portugisisk 1900-talskonst.  Stiftelsens uppgift är att med konst, vetenskap och utbildning främja 
universella mänskliga värderingar, precis som humanisten Calouste Gulbenkian avsåg i sitt 
testamente. 
  
Vid tretiden på eftermiddagen är 
det dags att åka till flygplatsen och 
klockan 18.15 lyfter planet som tar 
oss till Köpenhamn. 
 
Observera att programmet är 
provisoriskt och kan komma att 
justeras något. 
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Hotell 
 
Hotel Florida**** 
R. Duque de Palmela 34 
1250-098 Lissabon 
www.hotel-florida.pt 
 
Hotel Florida ligger centralt i Lissabon, 2 minuters promenad från torget Marquês de Pombal och 
dess tunnelbanestation. 150 meter bort ligger Avenida da Liberdade, där du hittar exklusiva butiker 
och gott om kaféer och restauranger. Temat på den unika inredningen i rummen och i de 
gemensamma utrymmena är gamla filmer. Här kan du bo i rum som tillägnats Marilyn Monroe, 
Alfred Hitchcock eller filmklassiker som Casablanca. Alla rummen har TV, badrum och minibar. Den 
ljusa matsalen har ett piano och panoramautsikt över torget Marquês de Pombal och du kan unna 
dig något gott att dricka i Floridas vinterträdgård. Bredvid hotellet ligger restaurangen Great 
American Disaster, som har 1970-talstema.  
 

Flyg 
 
TAP Air Portugal t/r med direktflyg åt båda hållen. 
 
8/10 Köpenhamn-Lissabon  12:20-15:10 
12/10 Lissabon-Köpenhamn  18:15-22:50 
 

Gallerier 
 
Galeria Belo-Galsterer, R, Castilho 71, 1250-068 Lisboa. www.belogalsterer.com 
Diferença-comunicação Visual Crl, R. São Filipe Neri 42, 1250-012 Lisboa. 
www.facebook.com/Galeria-Diferenca 
MONITOR Lisbon, Rua Dom João V 17ª, 1250-089 Lisboa. www.monitoronline.org 
MAC - Movimento Arte Contemporânea 
Av. Álvares Cabral 58, 1250-018 Lisboa. www.movimentoartecontemporanea.com 
3+1 Arte Contemporânea, Largo Hintze Ribeiro 2E f, 1250-122 Lisboa. www.3m1arte.com 
Galeria São Mamede, R. da Escola Politécnica 167, 1250-101 Lisboa. www.saomamede.com 
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Praktisk information 
 
Resans pris 

9 945:- per person vid minst 30 resenärer 
  

Ingår i resans pris 

Flyg Köpenhamn–Lissabon t/r, inkl skatter och avgifter. 
Transfer flygplatsen–hotellet t/r. 
4 övernattningar på Hotel Florida, inklusive frukost, med inkvartering i dubbelrum med dusch/bad 
och wc. 
Belém med Museu Colecão Berardo  
Castelo dos São Jorge 
Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado, MNAC 
Museu Nacional do Azulejo 
Calouste Gulbenkian Foundation 
Ciceron Bengt Adlers kommer vara med på alla museibesök. 
Svensktalande reseledare 
 

Tillval 

Portvinshus med fado  315:-per person* 

Casa das Historias Paula Rego och Kungastaden Sintra  450:- per person * 
Enkelrumstillägg    2 500:- per person 
Avbeställningsskydd     500:- per person 
 
* Vid högt deltagande på utflykterna kommer dessa priser rabatteras. 
 

    
 

Betalningsvillkor  

Anmälningsavgiften på 1 000:- per person ska betalas 10 dagar efter att ni fått en 
bokningsbekräftelse/faktura från Scandorama. Slutbetalningen ska vara Scandorama till handa 
senast 30 dagar innan avresa. 
   

Avbokningskostnader  

Vid avbokning mer än 60 dagar före avresan är kostnaden 1 000:-. 
Vid avbokning 60-15 dagar före avresan är kostnaden 25 % av resans pris.  
Vid avbokning 14-9 dagar före avresa är kostnaden 50 % av resans pris. 
Vid avbokning 8 dagar eller färre fram till avresdagen är kostnaden 100 % av resans pris.  
 
Med Scandoramas avbeställningsskydd, tillsammans med ett läkarintyg för oförutsedd sjukdom som 
hindrar dig att delta på resan, blir avbokningskostnaden 800:-.  


