
                                          
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du lyst til at rejse?  Men har du svært ved at tage med på en 
almindelig rejse, fordi du har behov for lidt daglig hjælp og et afslappet 
tempo? Så er denne rejse måske en mulighed for dig! 

I samarbejde med Vordingborg Kommune gennemførte Fogt Rejser i 
november 2016 denne rejse til Portugal. Rejsen var et pilotprojekt og 
et tilbud til kommunens ældre borgere. 

Erfaringerne fra denne rejse ligger til grund for de rejser med ekstra 
tryghed, som vi siden har tilbudt. Udover rejseleder medfølger erfarent 
frivilligt sundhedspersonale til hjælp med lettere plejebehov, vejledning 
og tryghed. 

Hvem kan deltage? 

Du skal kunne klare din personlige hygiejne 

Du skal som kørestolsbruger selv medbringe og betale for din 

medhjælper 

Du skal – evt. med støtte – selv kunne stige ombord i en bus 

Du skal kunne tegne en Rejseforsikring 

Du skal selv kunne betale for rejsen. 

Portugal er et dejligt rejseland. I november måned kan man opleve 

”indian summer” – dvs. godt vejr uden det bliver for varmt, så man 

kan nyde rejsen og udflugterne uden at dagene bliver for 

anstrengende. 

Santarem er en mindre provinsby med ca. 30.000 indb., hvor livet 

går sin vante gang i et roligt tempo. Vi bor på byens førende hotel, 

der ligger i rolige omgivelser i byens udkant. Hotellet har de faciliteter 

man kan forvente af et 4-stjernet hotel og man kan føle sig hjemme. 

Har du lyst til at tage på rejse med ekstra tryghed, så kontakt Lisbeth 

Fogt på tlf. 2615 9810 eller Fogt Rejser på tlf. 6914 1300 for 

yderligere oplysninger og tilmelding. Velkommen til Portugal! 

Pris: 6.900,- kr. 
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Rejseprogram Portugal/Santarem 
26.-30. november 2018 

 

Mndag d. 26. november: 
Kl. 12.15 Afrejse fra Fogt Rejser, Vingevej 2, Vordingborg (parkeringsmulighed) 

Kl. 15.40 Afrejse fra København med TAP – servering på flyet inkluderet. 
Ca. 18.20 Ankomst Lissabons Lufthavn. Efter bagageudlevering er der ca. 1 times kørsel til  
den lille by Santarem, der ligger ud til Tejofloden, ca. 60 km nordøst for Lissabon. Indkvartering  
på Santarem Hotel****, 4 overnatninger. Om aftenen middag på hotellet. 

Tirsdag d. 27. november 

Om formiddagen går vi på opdagelse i Santarem – kan afsluttes med fælles frokost (ej inkl.). 
Om eftermiddagen besøg på vingård i nærheden af Santarem med vinsmagning. 

 

Onsdag d. 28. november 
Vi starter sent på en heldagsudflugt til Lissabon med besøg ved Belemtårnet, Henrik 
Søfarendes monument, Jerominusklosteret og de fine kvarterer på begge sider af det gamle 

centrum. Først på aftenen kører vi op til Bairo Alto, hvor vi spiser middag på en Fado-
restaurant, hvor underholdning er inkluderet. Tilbage i Santarem sidst på aftenen. 

Torsdag d. 29. november 

Heldagsudflugt til pilgrimsbyen Fatima – herfra videre til Nazaré, beliggende ud til Atlanterhavet 

i 2 etager. Vi begynder på ”1. sal” og tager bjergbanen ned til ”stuen”, hvor der bliver tid til 

frokost på en lokal restaurant.  

   

 



                                          
             

Herefter lidt tid på egen hånd inden vi midt på eftermiddagen kører videre til Obidos – en smuk 
gammel ”dronningeby” beliggende nord for Lissabon. Tid til kaffepause inden vi fortsætter tilbage 
til Santarem til aftensmaden. 
 

 
 

Fredag d. 30. november 
Kl. 06.45 Afrejse fra Santarem. 
Kl. 10.10 Afrejse fra Lissabons lufthavn med TAP  

Ca. 14.55 Hjemkomst København 
Ca. 17.00 Hjemkomst Vordingborg 

Ret til ændringer forbeholdes 
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Priser: 

Grundpris i dobbeltværelse: 6.900,- kr. 
Tillæg for enkeltværelse: 1.000,- kr. 

Afbestillingsforsikring: ca. 420,- kr./ca. 485 kr. (enk.vær.)  
 

Grundprisen inkluderer: 

 Flytransport København-Lissabon/retur  
 4 overnatninger i dobbeltværelse inkl. morgenmad 
 3 x middag som nævnt i program 
 De ovenfor nævnte transfers og udflugter inkl. entre 
 Sundhedsfagligt personale 
 Dansk rejseleder 
 Alle obligatoriske afgifter 
 Transport Vordingborg-Københavns Lufthavn/retur 

 



                                          
             

Praktiske oplysninger: 

 

Tilmelding og betaling:  
Til Lisbeth Fogt på tlf. 2615 9810 eller via mail til: rejsmed@fogtrejser.dk. Ved tilmelding beder vi 
bl.a. om helbredsoplysninger, herunder evt. plejebehov undervejs o. lign.  

Herefter fremsendes faktura på depositum, 2.000 kr. + evt. afbestillingsforsikring til betaling ved 
modtagelsen.  Restbetaling 61 dage før afrejsen. 

Rejseforsikring:  
Skal tegnes inden afrejse og er et krav for deltagelse. Rejser du flere gange om året er det billigst 
med en helårsforsikring. Spørg dit forsikringsselskab eller hos Fogt Rejser.  

Hotelkvalitet:  
4-stjernet hotel beliggende i den sydlige udkant af Santarem. Alle værelser med bad/douche, tv, 
Køleskab, hårtørrer og telefon. Hotellet har elevator, restaurant, bar, fitnesscenter med sauna, 
inden- & udendørs swimmingpool med bar.  

Indkvartering:  

Ønsker man som enerejsende at dele værelse med en anden, er dette muligt såfremt en anden 
enerejsende af samme køn har samme ønske. Ellers opkræves enkeltværelsestillæg – også såfremt 
den ene af personerne melder fra p.g.a. sygdom eller lignende. 

Flyrejsen:.  
Med TAP på ud-& hjemrejsen. Der må max medbringes 1 stk. håndbagage (max. 56x45x25cm – 

max 8 kg) og 1 kuffert (max. 23 kg) pr. pers. Bruger du rollator, kan denne også medbringes. 
Afhængigt af tilmeldingstidspunkt forbeholder vi os ret til at ændre flytider. 

Valuta:  
Euro. 1 € = ca. 7,50 DKK.  Betalings- & kreditkort (Visa, Diners Club, Master Card m.m.) kan benyttes 
mange steder. 

Vejret:  
I det nordlige Portugal er der i november sædvanligvis noget varmere end herhjemme med en 

døgntemperatur som i København i maj og september. Medbring derfor lunt tøj + trøje, paraply 
samt praktisk fodtøj. 

Rejsen arrangeres i.h.t. vore almindelige betingelser der fremsendes med faktura.  

 

Medlem af Rejsegarantifonden, reg.nr. 400 
 

HUSK GYLDIGT PAS! 

 

 

 

Fogt StudieFogt StudieFogt StudieFogt Studie----    & Grupperejser& Grupperejser& Grupperejser& Grupperejser    

Vingevej 2 Vingevej 2 Vingevej 2 Vingevej 2 ————    DK 4760 VordingborgDK 4760 VordingborgDK 4760 VordingborgDK 4760 Vordingborg    

Tlf./Phone +45 6914Tlf./Phone +45 6914Tlf./Phone +45 6914Tlf./Phone +45 69141300 1300 1300 1300 ————    Fax +45 55361320Fax +45 55361320Fax +45 55361320Fax +45 55361320    

EEEE----mail: rejsmed@fogtrejser.dk mail: rejsmed@fogtrejser.dk mail: rejsmed@fogtrejser.dk mail: rejsmed@fogtrejser.dk ————    www.fogtrejser.dk www.fogtrejser.dk www.fogtrejser.dk www.fogtrejser.dk     - Rejser siden 1986 

 

     


