
 

 

Vandring i Portugal  
Vecka 48, 24 nov-1 dec 2018. Max 50 stycken deltagare 
 
Resor. När vi tar lokalbuss, tåg, cykel betalar var och en sin resa.  
Chartrad buss på torsdag och fredag ingår i arrangemanget. 
Mat. Vi äter frukost och middag på hotellet, det ingår i resans pris. Du fixar din egen matsäck med lunch och fika. Ta med en bra dagryggsäck! Som även 
rymmer extraplagg och vatten. 
Lunch i Luzia och på Cesars restaurang tisdag kostar €30 och €25, fikat på torsdagens bergspass kostar cirka €7 och middagen sista kvällen kostar €45 extra 
(men då byter du till lunch på hotellet på torsdag). 

 
PROGRAM Preliminärt och helt beroende på väderlek.  
Söndag 
07.30 Först morgonyoga soft, eller egen strandgång/löp. Sen frukost. 
Välkomstmöte kl 10.00 då vi presenterar veckans program och de olika utflykterna. 
Därefter kl 11.30 ett träningspass på Plankan (om vädret vill) så vi får fart på kroppen och energi. 
Efter lunch gör vi vår första vandring för att lära känna lokala Monte Gordo. 
MONTE GORDO VANDRING 14.00-ca 17.00 
Vi går längs havet, på stranden västerut. Viker upp mot Västra skogen, hittar post, apotek och affär i byn. Kanske en fika på bageriet innan vi är åter vid 
hotellet. 
Eftersnack innan träningspasset Dans soft 30 min som avslutar dagens aktivitet. 
Middag och kl 20.30 ett kvällshäng om F&S Portugal. 
 
 
 



Måndag 
07.30 Yoga soft, eller egen strandgång/löp. Sen frukost. 
LUGN-VANDRING 10.00-ca 17.00 
En lugn vandringsdag med utrymme för eftertanke. Vi tar tåget till Luz. Där delar vi på oss. 
Hälften går till vänster mot Luzia, åker ett minitåg ut mot havet till en sjömanskyrkogård och äter lunch på en fiskrestaurang. Tåg hem. 
Andra hälften går till höger och pilgrimsvandrar delvis i tystnad längst leden ”Ecovia” mot Fuzeta, där vi äter vegetarisk lunch på Cesars restaurang och tar 
sedan tåget hem. 
Eftersnack och Jympa soft 30 min. 
Middag och kl 20.30 samtal om pilgrimsleden Santiago de Compostela, 80 mil och en vandring många önskar göra eller har gjort. 
 
Tisdag 
07.30 Flex soft, eller egen strandgång/löp. Sen frukost 
VADAR-VANDRING 10.00-ca 17.00 
Den här dagen bjuder på utmaningar och äventyr. Vi tar lokalbussen eller tåget till Casella Vehla och går tillbaka hem. Passerar vadställen (ta på badkläder) 
som om det är högvatten kräver armar som kan lyfta väskan över huvudet. Efter det är ombyte bra. Äter vår medhavda lunch (som du handlat och fixat 
själv) vid stranden. Går sen i sanden hem till Monte Gordo. Vid hotellet vid 17-tiden. 
Eftersnack och 30-minuters Yoga soft som gör trötta, stela kroppar mjuka och varma. 
Middag och kl 20.30 en kväll i vildmarkens tecken. 
 
onsdag 
07.30 Yoga soft, eller egen strandgång/löp. Sen frukost. 
BERGSPASSET 10.00-ca 17.00 
Bussen hämtar oss och vi åker till lilla bergsbyn Odeleite. Där börjar vår 14 kilometersvandring. Vi går på stigen där långlöparna brukar springa. Det är 
backigt och brant, men vi tar det lugnt och gör rörelsepauser på vägen. Den här vandringen innehåller både styrka, rörlighet och dans på bergets krön. Åter 
till byn där vi går runt och beskådar kyrkan, besöker museet med sin bakstuga och äter lokala delikatesser (ca €7 betalas själv). 
Buss hem till hotellet för eftersnack och kortspels-träning (ett kul specialpass 30 min som passar alla). 
Middag och kl 20.30 Friskisquiz på kvällen. 
 
Torsdag 
07.30 Yoga, eller egen strandgång/löp. Sen frukost. 
TRÄNINGSDAG HEMMAVID 
10.00 Cirkelfys 
11.00 Jympa soft 
15.00 Dans soft 



16.30 ”Stjärnan” på stranden – löp eller gång 
Middag och på kvällen kl 20.30 blir det spelhåla! Bingo, kortspel, pussel och rövarhistorier. 
 
Fredag 
07.00-08.00 Tidig frukost, ingen morgonträning. 
KUSTVANDRING 08.00-ca 21.00 
Sista vandringsdagen blir lång och innehåller med både buss, kustvandring, konst, vingård och middag. Packa ner middagskläder. Bussen tar oss till 
fästningen i Sagres där havets vågor stänker upp. Där äter vi vår egen medhavda lunch. Vandrar ca 15 km längst den höga, branta kustlinjen och kommer så 
fram till fyren på Europas sydvästligaste hörn. Egen fika. 
Sen ombord på bussen, som tar oss till en konst- och vingård. ”Bussjympa”, ombyte till guidning och middag. En god ”Sista kvällen med gänget” innan 
bussen kör oss hem, mätta och belåtna. Middag med tre rätter kostar €45. Fredagens hotellmiddag byter du till en lunch istället. 
Ca 21.00 Efterhäng i hotellbaren. Berättarstaven går runt och vi rundar av vår specialvecka. 
 
Lördag 
HEMRESEDAG 
10.00 Mixpass – yoga, flex, jympa, dans  
12.00 Utcheckning 
 
 
Har du frågor så kontakta Inga-Lis Grape, reseklubben@friskispressen.se eller ring 0708-20 19 25. 
Upplevelseveckan arrangeras i samarbete med Springtime, som sköter bokning, betalning, flyg och hotell. Har du undringar rörande resa, boende och mat 
så mejla: info@springtime.se 
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