Portugal - Intensiv
England - Cornwall, Somerset och Devon
Genom historiska städer och fiskebyar, längs en
dramatisk kust och imponerande palats upptäcker
du Portugals stora mångfald på vår 10-dagars
rundresa. En exklusiv vinprovning samt 2 timmars
vingårdsbesök i Douro-dalen, en fado musikkväll och
entrébiljetter till Coimbra universitet ingår i vår
offert. En dokumentation av 40 till 50 sidor med en
detaljerad
resplan,
vandringsförslag,
restaurangtipps, utflyktstips och sevärdheter
otillgängliga till vanliga turister ingår i vårt paket. En
telefonassistans 24 timmar / 7 dagar vid problem
eller frågor under resan ingår i alla våra resor.
1 dag. Resan börjar i Lissabon eller Porto. Efter
överlämningen av hyrbilen besöker du det
majestätiska palatset Queluz utanför Lissabon,
smeknamnet ”Portugals Versailles”. Du stannar 2
nätter i Sintra naturparken, känt för sina unika
historiska byggnader och vackra fauna och flora.

6 dag. Du utforskar Coimbra, Portugals gamla
huvudstad och hem till ett av världens äldsta
universitet. Stiger upp och ner smågatorna i stan och
upplever en unik fado-musikkväll.

8.900 kr / person
enkelrumstillägg +50%

10 dagar

7 dag. Du fortsätter till Porto, landets andra största
stad och en av de finaste. Strosa genom gamla stan
med sina fantastiska färgade hus, promenera längs
Douro floden och njuter av Porto-vinet. På kvällen
fortsätter du till Douro-dalen där du stannar 2 nätter
hos en vinodlare.
8 dag. Du utforskar Douro-vindalen, världens äldsta
vinregion under ett guidad vingårdsbesök följd av en
exklusiv vinprovning som avslutar med det kända
Porto-vinet. Genom fantastiska serpentinvägar med
majestätiska utsikter upplever du den natursköna
Douro-vingårdsregionen. Du kan även ta en unik
tågresa längs Douro-floden eller njuta av en båttur.

2 dag. Idag utforskar du Lissabon, Portugals 9-10 dag. Du upplever Portugals natursköna
huvudstad. Du upptäcker gamla stan och bergsregion och autentiska bergsbyar med lokalt
imponerande byggnader och börjar ditt portugisiska hantverk och mat. Du stannar 2 nätter i bergsområdet
äventyr på en autentisk vinbar i Baixa kvarteret.
I vår resa ingår övernattningar i 3-4
3-4 dag. Du upptäcker Portugals dramatiska kust med stjärniga boende med en familjär
olika magnifika utsiktsplatser och charmiga fiskebyar. atmosfär och en lokal frukost. En
Koppla av under en trevlig promenad ovanför ekonomibil med helförsäkring och
Portugals klippor med vackra vyer till Atlanten. Ta en självriskeliminering garanterar dig en
båttur till Portugals skärgård där du upplever säker resa i Portugal. Våra erbjudanden
pittoreska öar och en 700 år gammal fästning mitt i kan ändras individuellt för att anpassa
havet. Du stannar 2 nätter vid kusten.
dina behov. Vi erbjuder gärna rabatt till
familjer med barn och grupper från 3
5 dag. Du upplever olika bergsbyar som Tomar och personer. Vi hjälper gärna med
imponerande kloster som Batalha under hela dagen flygbokningar från Stockholm, Göteborg,
till du anländer till Coimbra där du stannar 2 nätter.
Köpenhamn, Oslo eller andra flygplatser.

I priset ingår
✓
✓
✓

9 nätter på 3-4 stjärniga boende
Lokal frukost
Eget badrum

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Ekonomibil
Helförsäkring
Stöldskydd
Självriskeliminering
Obegränsade kilometer
Vägkarta

✓
✓
✓
✓

Douro Vinprovning & guidad vingårdsbesök
Entrébiljett Coimbra universitet
Fado musikkväll
Omfattande dokumentation med
detaljerad resplan, utflyktstips,
vandringsförslag, restaurangtips
Resebok
Telefonassistans 24 timmar / 7 dagar

✓
✓

www.vespucci-tours.com / info@vespucci-tours.com / Tel.:045137003

Bil och Boende
Hyrbil
Fordon är en viktig och central del på våra rundturer
och får därför en särskild uppmärksamhet. En
ekonomibil med minst 5 sittplatser och fria mil ingår i
alla våra resor. För att garantera dig en säker och
bekymmersfri resa, innehåller vårt hyrbilsavtal en
helförsäkring, ansvarsförsäkring, stöldskydd och en
självriskeliminering. Det betyder att din självrisk är
skyddad om din bil blir skadad. Skador på kaross,
fordonsdelar och tillbehör som skett under de flesta
incidenter är täckta. Mot en liten extraavgift kan du
uppgradera din hyrbil till en större bil. Familjer som
reser med minst två barn och grupper från 4
resenärer får en gratis uppgradering. Vi samarbetar
med internationella och välkända biluthyrningsföretag
för att erbjuda dig högkvalitativa fordon.
Biltyper Ekonomi
Renault Clio
Ford Fiesta, Focus
Opel Corsa

Boende
Du reser eftersom du vill ha en paus från vardagen.
Varför åker du utomlands om du inte vill upptäcka
något nytt? Du vill uppleva olika människor, olika
klimat, olika kulturer. Detsamma gäller för ditt
boende. Alla enhetliga hotellkedjor är till affärsresor,
inte semestervistelser. Därför har vi valt endast lokala
och autentiska 3- till 4-stjärniga boende. Är det en
villa i Toscana, en Bed & Breakfast i Skottland, en
herrgård i Estland, en hacienda i Mexiko eller en finca
i Spanien, du kommer alltid att uppleva ditt
destinationsland även när du checkar in för natten.
Alla våra utvalda bostäder inkluderar ett eget badrum
och lokal frukost, vilken ger dig en ytterligare
lokalsmak. Boenden kollas regelbundet för att
säkerställa kvalitet, komfort, renhet och gästfrihet.

Toyota Auris, Yaris
Volkswagen Polo, Golf
Peugeot 207, 307

Ingår i vårt paket
✓ Helförsäkring
✓ Ansvarsförsäkring
✓ Stöldskydd
✓ Självriskåterbetalning / skyddad självrisken
✓ Lokala skatter
✓ Fria kilometer
✓ Vägkarta
✓ En förare

www.vespucci-tours.com

Våra boende i Portugal (exempel)

