
Studietur til Portugal 
 

Afrejse fra Kastrup lufthavn lørdag den 3/9 kl. 06.00 med TAP. Vi skal 
være i lufthavnen kl. 04.00 til indtjekning af bagage og sikkerhedskontrol. 

Ankomst Lissabon kl. 08.50 lokal tid. 
 
Afrejse fra Lissabon lufthavn lørdag den 10/9 kl. 18.25 med TAP. Vi skal 

være i lufthavnen kl. 16.25 til indtjekning af bagage og sikkerhedskontrol. 
Ankomst Kastrup kl. 23.00 dansk tid. 
 

1 stk. indtjekket bagage pr. mand. Max. 23 kg. – pak KUN i blød taske da 
vi ellers IKKE kan have plads til det i udlejningsbilen. 

1 stk. håndbagage pr mand. Max. 8 kg. (pak badetøj, lille håndklæde og 
solcreme). 
 

Rejseleder på hele turen er:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Dorte Larsen                                     
                       

Lørdag d. 03 september. 
Kl.8.50 ankomst til Lissabon. 

I finder lejebilen og så mødes vi kl.10 når jeg kommer til lufthavnen. Vi 
kører direkte ud af byen ud til den lille hyggelige by Portinho da Arrabida, 
den ligger for foden af Arrabidabjerget lige ud til Atlanterhavet. Frokost på 

restaurant lige ud til vandet.  (mulighed for at bade så pak jeres badetøj så 
det er let tilgængeligt – gerne i håndbagagen).  Efter frokost kører vi over de 

smukke Arrabidabjerge samt kører op og ser det gamle Fort Sao Filipe, 
hvor man før i tiden beskyttede havnebyen Setubal. Der er en fantastisk 
udsigt over Sado flodens udmunding og havnebyen. 

Herefter tager vi ind i landet til den gamle historiske by Evora, hvor der 
bliver overnatning på hotel Dom Fernando.  
Fælles aftensmad med evaluering af status på #derforlandmand. 

 
søndag d.04 september 

Kl.9 tager vi afsted fra hotellet. Dagen 
starter med en lille sightseeing til fods 
i den gamle by Evora. Byen blev 

erklæret verdensmindemærke af 
UNESCO i 1986. Vi vil bla se Det 

Romerske Tempel Diana og 
knoglekapellet i Fransiscanerkirken. 
Efter rundturen forlader vi Evora.  Vi 

tager op til den gamle skifferby 
Monsaraz, hvor der er en fantastisk 
udsigt over Alqueva søen.  Vi spiser 

vores picnic frokost ved den lille 



flodstrand Amiera. 

Turen fortsætter ud til selve dæmningen af Europas største kunstsø 
Alqueva.  Den blev færdig i 2002 og er lavet med henblik på at producere 

strøm og kunstvande Alentejos landbrugsjord, ialt 150.000ha kan 
kunstvandes. Vi går over den store dæmning. Faglig diskussion omkring 
kunstvanding (behov, metoder, etik / prioritering og fremtidige 

muligheder). Der bliver mulighed for at bade i søen så husk badetøjet.  
Turen fortsætter til Serpa, hvor der bliver besøg hos en økologisk 
landmand, som har et meget blandet brug TRADISERPA . Han har 

malkefår og egen produktion af den kendte Serpa fåreost, valnødder, oliven 
og forskellige frugttræer. Efter besøget tager vi en lille sightseeing i den 

hyggelige lille by Serpa inden vi sidst på dagen har ankomst til Beja, hvor 
der bliver overnatning på Hotel Bejense som ligger midt i byen. 
 

Fælles aftensmad i byen. 
 

 
 
Mandag d. 05 september. 

Kl.9 afgang fra Hotellet   
Dagen starter med besøg på en lille lokal appelsinplantage. Han er ved at 
omlægge sin produktion til økologi. Efter besøget kører vi hen til 

Guardianafloden, hvor i skal ud på kajaktur, det er en rigtig fin tur som 
tager ca. 2.5 time. Man skal igennem et par små vandfald undervejs.    

Turen ender nede ved vores ejendom, hvor vi spiser frokost med forskellige 
lokale tapas. Efter frokost rundvisning hos Karsten Larsen (vores 
landbrug) her bliver der en rundvisning på vores to planteavlsgårde i 

Quintos og Salvada. Vi driver 560 ha.  Vores drift består af rødbeder til 
eksport til UK, løg, til Spanien, korn, solsikker til fremavl m.m. Derudover 

er der plantet 300 ha. med oliven www.klarsen.pt  
Efter besøget tilbage til Beja. 
 

Overnatning samme sted. 
Fælles aftensmad  
 

Tirsdag d. 06 september. 
Kl.9 tager vi fra Beja.  

Dagen starter med en lille sightseeing til fods af byen. Efter rundturen, 
bliver dagens første besøg på en økologisk familieproduktion af 
krydderurter deres firma hedder ERVA DOCE og de eksporterer blandt 

andet korianderfrø til England. 
Picnic frokost efter besøget. 
 

http://www.klarsen.eu/


Turen fortsætter mod Mertola, hvor der på vejen bliver besøg på en 

økologisk vingård. Herdade dos Lagos.  
Sidst på eftermiddagen ankomst til den skønne by Mertola, som ligger lige 
ned til Guardianafloden. Efter indlogering på hotel Beirario, bliver der tid 

til at gå i byens små gader på egen hånd samt stories / reels på Instagram 
Fælles aftensmad i byen med snak omkring brugen af lokale råvarer. 
 

 
Onsdag d. 07 september 

kl.9 tager vi fra hotellet. Vi starter 
dagen med et lille besøg på den gamle 
borg i byen inden turen går mod 

Vestkysten. Undervejs bliver der besøg 
på en gård, hvor de har opdræt af den 
Iberiske (sorte) frilandsgris, som 

opfedes af agern fra stenegen og bruges 
til at lave de kendte sortfodsskinker. 

Snak om lokale varemærker / 
proveniens. Picnic frokost efter besøget. 
Hen på eftermiddagen ankomst til 

kystbyen Milfontes.  
Overnatning i lejligheder Dunaparque.  

Fælles aftensmad. 
 
Torsdag d. 08 september. 

Dagen starter med besøg på et af de mange grøntsagsbrug i området. 
frokost ude ved den lille havneby Brejao. 
Efter frokost kører vi forbi det 

imponerende fyrtårn Cabo Sardao. 
Hen på eftermiddagen ankomst til 

Milfontes. 
Resten af dagen fri til at nyde den lille by 
eller slappe af ved strand og pool.  

Opdateringer på #derforlandmand 
Overnatning samme sted. 

Fælles aftensmad og drøftelse af SoMe 
aktiviteter resten af året. 
 

Fredag d. 09 september. 
kl.9.30 afgang fra Milfontes dagens første besøg bliver en Portugisisk 
landmand der har ekstensivt landbrug, han har kork, eukalyptusskov, får 

og fedekvæg.  Her vil vi bl.a. få en demonstration af hvordan, man afbarker 
korktræerne. Frokost på lokal restaurant. Drøftelse af prissætning og 

afsætning. 



Vi kører direkte til Lissabon efter frokost. Vi indlogeres på Hotel Borges.  

Aften fri. 
 

 
 

 
 
     

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Lørdag d. 10 september. 
 

Dagen er til at kigge på Lissabon på egen hånd 
Kl.16.00 afgang hotel Lissabon mod lufthavnen. 
Kl.18.25 afgang med fly til Danmark. 

PS.   der skal tages forbehold for mindre ændringer fra dag til dag. 
 
Der er tegnet rejseforsikring på alle deltagere (ingen afbudsforsikring). 


