Kære alle,
Tak for i år - det var et forrygende kursus vi havde på Gran Canaria i oktober 2014 med ikke mindre end 120
deltagere og 6 undervisere.
Vi er godt i gang med at forberede næste års kursus - alt tyder på at det bliver Cascais/Estoril i Portugal - og
kurset bliver afholdt i perioden den 12/9 - 19/9 2015.
Det bliver på et kvalitetshotel, med kvalitetsundervisere til en konkurrencedygtig pris. Der vil være afgang fra
såvel Billund som Kastrup. Den endelige indbydelse vil foreligge i løbet af januar 2015.
Lidt om Cascais/Estoril:
To skønne badebyer med forskellig karakter. Estoril byder på masser af forlystelsesliv, mens den
charmerende fiskerby Cascais er mere fredelig. Det er i Cascais vi pt. forhandler med et konferencehotel.
Den portugisiske riviera prydes af fine strande og en blanding af pulserende jetset-liv og roligt portugisisk
hverdagsliv. De to strandområder - Estoril og Cascais - ligger ca. 25 minutter togrejse fra Lissabon. Helt
perfekt med en kombination af sol og strand med storbyens udvalg af shoppingmuligheder og forlystelsesliv.
Verdens smukkeste by?
I Cascais centrum ligger tre mindre sandstrande i en beskyttende bugt. Cascais, en gammel, charmerende
fiskerlandsby, hvor havet alle dage har været den vigtigste fødekilde for lokalbefolkningen med et velbevaret
centrum, smalle gader og stræder og masser af atmosfære. Cascais er en lidt mere fredelig fiskerby med
farvestrålende både, masser af butikker og et væld af spisesteder, der serverer alt godt fra havet. På
fiskemarkedet kan du vælge og vrage blandt f.eks. sværdfisk, tun, hummer og krabbe. Langs kysten er der
mange fine strande at vælge imellem, f.eks. Praia do Guincho, der især er populær blandt windsurfere. Et
andet populært udflugtsmål er bjergbyen Sintra, der af digteren Lord Byron blev beskrevet som den
smukkeste by i verden.

Golf, god mad og hurtige biler
Estoril har i over 100 år været tilholdssted for både jetset og kongelige fra hele verden. Byen er mest kendt
for sit kasino og det pulserende natteliv. I området omkring Estoril og Cascais ligger der også mange gode
golfbaner. Men det var ikke blot fiskerne, som ville så tæt på havet som muligt – i begyndelsen 1900-tallet
slog den voksende gruppe af adelige sig ned og byggede smukke boliger og paladser, da der i denne
periode var velstand blandt den portugisiske elite. Estoril – og byens smukke beliggenhed til havet og i tæt
afstand til den eksotiske storby Lissabon er med til at gøre Estoril så tiltrækkende.
Estoril har gennem tiderne vokset sig større, og i dag er Estoril kendt for dens strandpromenade og
hyggelige bymidte med torvepladser, brostensbelagte stræder og rig mulighed for at nyde tilværelsen på en
af de mange lokale caféer.
Lissabon - en blanding af gammelt og nyt
Den korte afstand til Lissabon gør badebyerne endnu mere attraktive, og hovedstaden er lige stedet for
romantikere. Her er fortiden nærværende i en grad, man sjældent oplever i europæiske storbyer. I det gamle
forretningskvarter handles der stadig, selv om der i dag ligger flere banker og modeforretninger end
kniplingsbutikker og hattemagere (begge dele findes dog også). Smutter man ned ad en gade kantet med
barbersaloner og hyggelige gamle caféer, kan man indsnuse den lidt gammeldags atmosfære.
Vi vil ønske alle en glædelig jul og godt nytår.
Med venlig hilsen
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