Studietur til Lissabon
Få storbyer vil tryllebinde jer på studieturen, som Lissabon gør. Den charmerende
havneby er bygget på syv høje ved Tejoflodens udmunding, og dens bybillede er

AlfA Travel

+45 70 22 88 70

Nygade 5

info@alfatravel.dk

7500 Holstebro

alfatravel.dk

Pris pr. deltager

Fra 2.848 kr.
Ved minimum 20 deltagere

nærmest et kunstværk i sig selv. En studietur til Lissabon byder på levende
historiefortællinger, imponerende bygninger og en meget flerfacetteret kultur med
mange levn fra tiden, hvor Portugal var en stormagt på verdenshavene.

Din rejsemakker

Centrum for industri, kunst, kultur og videnskab
I dag er Lissabon blandt andet centrum for Portugals industri, kunst, kultur og
videnskab, hvilket giver grundlag for en virkelig interessant og lærerig studietur.
Tilmed vil I på en studietur til Lissabon opleve, at byen er yderst nem at komme
rundt i med både de karakteristiske sporvogne, metroen og til fods. Skulle I fare vild,
vil I altid kunne finde tilbage til Tejofloden og på den måde komme på rette spor
igen.

Lotte Ladefoged
9610 8137
lotte@alfatravel.dk

Læs mere om rejsemålet
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Bo godt i Lissabon
I Lissabon tilbyder vi indkvartering på hoteller og hostels med gode forhold for grupper. Bo for eksempel i byens historiske centrum.

Ligger på en af de syv høje

Ligger i den gamle bydel

Nyere hostel med hyggelige fællesrum

Lisbon Old Town Hostel

Lisb-on Hostel

HUB Lisbon Patio Hostel

• God beliggenhed

• Rigtig god beliggenhed

• God beliggenhed i nordlige Lissabon

• Rigtig hyggelig indretning og gode

• Fælles køkken, billard og bar

• Fin standard og nyere omgivelser

fællesområder

• Gratis Wi-Fi

• Gratis Wi-Fi

• Gratis Wi-Fi

Se alle hoteller

Vejledende priser
Studierejse til Lissabon fra kun 2.848kr.

Rejse med fly
5 dage / 4 nætter
01.11 2021 - 28.02 2022 fra
Ekstra nat fra

2.848 kr.
250 kr.

Pr. person ved min. 20 personer
Baseret på flyrejse København – Lissabon t/r på
økonomiklasse.

Priseksemplerne inkluderer
Rejse med valgte transportform til Lissabon t/r
Indkvartering i flersengsværelser
Morgenmad under opholdet
Tæt samarbejde med din rejserådgiver

Adgang til AlfA Gate med overblik over rejsen og praktisk information
Afgift til Rejsegarantifonden og udvidet ansvarsforsikring
24-timers nødtelefon

De opstillede prisindikationer er udelukkende forslag, og indkvarteringsstandarden, rejselængde og transportform kan naturligvis tilpasses jeres gruppes ønsker. Du er velkommen til at kontakte os på telefon 70 22 88 70, hvis du har spørgsmål.

