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Här kommer lägerbrev 1 med lite information inför Portugalresan 

2022. 
 

Avresa: Avresa sker den 28/7 (tid se resplan) 

 

Hemresa: Hemresa sker den 11/8 (tid se resplan) 
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  Fakta 

Portugal 
Portugal är ett land som är beläget i sydvästra Europa. Portugal ligger 

intryckt i det sydvästra hörnet av liberiska halvön som de delar med 

Spanien. Portugal är som jämförelse cirka en femtedel så stort som 

Sverige. Sverige har konstigt nog ca 1 miljon färre invånare än 

Portugal. Portugal är alltså som de flesta länderna i södra Europa, det 

finns väldigt många invånare på en förhållandevis liten yta. Portugal 

ingår i EU som nu de flesta Europeiska länder gör, de har även tagit 

tills sig valutan och därmed används euro i Portugal. Att ha just euro 

för dem var nog rätt viktigt eftersom grannlandet Spanien nu tog åt sig 

euro skulle det annars blivit riktigt tufft för ett litet land som Portugal. 

I Portugal talar man portugisiska. Portugisiska är än idag ett halvstort 

språk som talas av över 200 miljoner människor. Det beror ju på att 

man än idag pratar portugisiska i de kolonier Portugal hade en gång 

tillbaka i tiden. Brasilien är ett bra exempel på en koloni där man än 

idag talar portugisiska. I Portugal finns det många kända 

semesterorter. De har allt ifrån öar som Madeira och Azorerna till 

semesterorter i fastlandet som Algarve och Lissabon.  
 

Portugal Fakta 

Area: 92,391 km² (inklusive öar) 

Huvudstad: Lissabon 

Styrelsesätt: Demokrati 

Religion: 85% Katoliker , 2% protestanter, 1% övriga 

Invånare: 10,5 miljoner 

Valuta: Euro 

Tidszon: GMT (+1 under sommaren) 

Nationaldag: 10 juni 

Landskod telefon: +351 

Internetdomän: .pt 

Klimat: Varmt väder med relativt mycket sol; kallare och regnigare i 

norr, varmare och torrare i söder. 

Betala: Valutan är Euro. 

Dricks: Man förväntas ge 10 % dricks på restauranger, hotell och till 

taxichaufförer. 



Dricksvatten: Kranvattnet är drickbart. Smakar klor.  

El: 220 volt, samma som i Sverige. 

Högsta punkt: Ponta do Pico, 2 351 m ö.h.            
 

Lissabon, huvudstaden i Portugal 

Tätorten i Lissabon har en befolkning på 3 miljoner (som utgör cirka 

27% av befolkningen i landet). Lissabon är den västligaste stor stad 

som ligger i Europa, liksom dess västligaste huvudstad och den enda 

längs Atlantkusten. Det ligger i den västra Iberiska halvön på Atlanten 

och Tejo, floden. Lissabon har näst största containerhamn i Europas 

Atlantkust. Lissabon Airport betjänar cirka 13 miljoner passagerare 

per år. Lissabon är en av de äldsta städerna i världen. Lissabon har 

styrts av germanska stammar (500 talet), morerna på 800 talet och 

1147 återerövrade staden av den korsfararna Afonso Henriques. 

Lissabon har två platser anges av Unesco som ett världsarv: Belém 

Tower och Jeronimos klostret. Vidare 1994 var Lissabon den 

europeiska kulturhuvudstaden och 1998 organiserade en Expo 98 

(1998 Lissabon världsutställning). Lissabon har ett medelhavsklimat. 

Bland alla storstäder i Europa, har den varmaste vintrarna 

(tillsammans med Barcelona). Med en medeltemperatur 15C under 

dagen och 8C på natten under perioden december till februari. Den 

typiska sommar säsongen varar cirka sex månader, från maj till 

oktober, men också i november, mars och april ibland uppgå till ca 

20C.  

 

Ericeira 

Ericeira (portugisiska uttal: [eɾisɐjɾɐ]) är en socken och 

badort/fiskesamhälle på den västra kusten i Portugal, i kommunen 

Mafra, cirka 35 kilometer nordväst om huvudstaden Lissabon. 

Befolkningen i 2011 var 10.260, i ett område av 12,05 km². Ericeira 

anses av vissa vara Europas Surf Meca, på grund av den exceptionella 

kusten. Det har varit en populär sommarställe för många av Lissabons 

familjer. Idag är det en populär destination för lokala och besökande 

turister, liksom surfare från hela världen på grund av de 40 stränder 

med goda förutsättningar i området.  

 

 

 



Karta över centrala delarna i Lissabon. 
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Att ta sig runt i Lissabon 

Tunnelbana 

- www.metrolisboa.pt  

Tunnelbanan är det mest praktiska sättet att ta sig fram, eftersom den 

går till de flesta delarna av staden och är enkel att lotsa sig igenom. 

Du kan köpa en enkelbiljett i biljettluckan inne på stationerna för 1,50 

EUR, och ett dagskort kostar 6,40 EUR. Resekortet Viva Viagem 

kostar 1,34 EUR och kan laddas med reskassa. Kortet kan användas 

på bussar, tunnelbanan, tåg och till och med flodbåtar. Tunnelbanan 

går dagligen från kl. 06.30 till 01.00 och har 4 linjer. 

 

Spårvagn - www.carris.pt  

När du besöker Lissabon måste du ta en åktur med en av de fina gamla 

spårvagnarna. Den mest karaktäristiska av de 5 linjerna är den gula 

linjen nr 28, som går genom den traditionella stadsdelen Alfama. Den 

populära spårvagnslinjen nr 15 tar dig till historiska Belém, men 

denna linje trafikeras av moderna vagnar och inte av de klassiska. 

Biljetten kostar 2,85 EUR och kan köpas av föraren eller i en 

biljettmaskin ombord (endast mynt). Du kan även betbetala med ett 

Viva Viagem-kort (se stycket om tåg). 

http://www.metrolisboa.pt/
http://www.carris.pt/en/daylight-service-tram/

