Halvdagstur til den pittoreske kongeby Sintra
Formiddagstur med bus og guide til Kongernes by, Sintra. Byen er beliggende lidt nord for vores kursussted,
og er smukt beliggende på en bjergtop, omgivet af skove og typisk middelhavs vegetation. Sintra blev
allerede i 1300 tallet de Portugisiske kongers foretrukne sted at tilbringe sommeren, og med de kongelige
kom et stort følge af adelsmænd og andre velhavende familier. Siden har byen tiltrukket kunstnere fra hele
verden, og vores egen H.C. Andersen besøgte byen på sin sidste udenlandsrejse i 1866, hvor han tilbragte 3
uger i Sintra. Vores berømte forfatter beskrev byen som ”Det smukkeste sted i Portugal” i bogen ”Et besøg i
Portugal”.
Sintra er optaget på UNESCO’s verdensarvsliste og er det mest populære udflugtsmål i Lissabons omegn.
Sintra domineres af eventyrslottet, Palácio da Pena samt kongeslottet Palácio Nacional, og byder desuden
på en gammel bydel med små hyggelige gader, stræder samt cafeer (og har man ”en sød tand” er byen
også kendt for sine gode kager).

Palácio da Pena (Pena Paladset) er smukt beliggende på toppen af bjerget og blev opført af Prins Ferdinand
i midten af 1800 tallet på ruinerne af et tidligere kloster. Slottet er som taget ud af et Disney eventyr, og
det siges at det var netop her Walt Disney hentede inspiration til slottene i hans eventyr. Udflugten er
halvdags og vi forlader hotellet efter morgenmaden og kører direkte til Sintra, hvor der vil være guided
besøg på Palácio da Pena og der vil være tid til at udforske denne spændende by på egen hånd.

Få en forsmag på Sintra ved at følge dette link https://www.youtube.com/watch?v=Q_qaQICXCW8

Pris per person Dkr 415,Prisen inkluderer:
·
·
·

Bus til rådighed under hele programmet
Guided besøg i Palácia da Pena
Entre til Palácio da Pena

Der kræves min. 15 deltagere førend turen gennemføres.

