
Lissabon Maj 2013

Kryssningsfartyg på floden Tejo, nedanför Alfama kullen där bl a borgen Castelo de Saõ ligger.

Lissabon. En av alla storstäder som är populärt weekend resemål för många. Med flyg eller båt tar vi oss hit. 
Vi besökte staden i april 2013 tillsammans med goda vänner. Söndag till torsdag. En alldeles lagom tid för 
att få ett första intryck av staden och dess omtalade badorter Estoril och Cascais. 

Rent praktiskt reste vi med Air Tours. Fungerade perfekt. Vi hade valt ett litet hotell nära tunnelbanestation, 
en bit norr om centrum Luxe Hotel, som ingår i Turimkedjan. Ett perfekt val tyckte vi. Rent och snyggt. 
Continental frukost, wifi och rätt nära flygplatsen. Vi åkte taxi och det kostade omkring 10€. Det går även 
att åka tunnelbana, även om du måste byta linje en gång.

Eftersom vi bara var här några få dagar så blir detta reportage mer av ett vykort.

Staden lär vara byggd på sju kullar. Vi missade några stycken. 
Men två kom vi i nära kontakt med. De centralaste delarna består 
av de två kullarna Alfama i öster och Bairro Alta i väster och i 
dalen emellan ligger det absoluta centrumet Baixa. Baixa blev 
totalförstört under den stora jordbävningen år 1755 och 
återuppbyggt i 1700-talsstil med gator och kvarter i ett ganska 
strikt rektangulärt mönster. Baixa är platt och lätt att ta sig runt 
till fots. De två kullarna vi besökte reste sig markant och högt 
över dalen emellan. Självklart tar man spårvagn eller annat 
färdmedel för att ta sig upp.

Lissabon har ca 550 000 invånare, men med förorter så blir det 
nästan 2 miljoner invånare av Portugals 10,6 miljoner.

Upptäckternas tidsålder under 1400 – 1500 talet var en storhetstid 
för Portugal som sjöfararnation och anläggandet av kolonier. 
Kända namn är Henrik Sjöfarare och Vasco da Gama.

En sak vi inte visste om, var att Portugal har varit en diktatur från 
1933 fram till ”Nejlikerevolutionen” den 25 april 1974. Under de 
närmaste åren därefter avträdde Portugal merparten av sina 
kolonier.

Staden Lissabon

Spårvagn i Baixia med borgen Castelo de Saõ

högst upp på Alfama-kullen.



Ta sig runt i staden
Att ta sig runt i staden upplevde vi ganska lätt. Det finns olika sorters 
rabattkort att köpa för att resa med tunnelbana, bussar och 
spårvagnar. Inte alltid helt lätt att begripa sig på, men personalen på
tunnelbanestationerna var hjälpsamma att visa oss tillrätta. 
Spårvagnar var kul att åka. Gamla, skakiga, ljudliga och lagom fort 
för att kolla in gatulivet. Fast, det är en fördel att ha en sittplats!

Ut till badorterna Estoril och Cascais åkte vi tåg på särskild biljett.

Hop-on Hop-off

I de flesta storstäder finns det 
sightseeingbussar. Köp en biljett åk så
länge du vill under en dag eller flera. 
Hoppa av och på så ofta du vill. Ett 
effektivt sätt att besöka många 
sevärdheter. Vi åker gärna dessa 
bussar, men kanske framför allt för att 
följa med hela turen och få en 
uppfattning av staden. Brukar vara bra 
och med hörlurar till bussens 
infosystem så ökar kunskapen raskt.

I Lissabon finns två konkurrerande 
företag De gula officiella bussarna och 
de röda. Verkar köra ungefär samma 
turer. Tyvärr är det så att bolagen har 
2-3 olika turer och för att åka dem alla 
så måste du lösa minst en 
tvådagarsbiljett. Vi åkte med den gula 
bussen och valde turen genom 
centrum och västerut till stadsdelen 
Belém.
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Hissen i Baixia upp till Bairro Alto, 32 
meter. Elevador de Santa Justa. Byggd 
runt 1900 av en elev till Gustave Eiffel.

Bergbanan från flodsidan upp till Bairro Alto. 



Maten
Oftast föredrar vi att söka upp små välbesökta matställen, 
lite vid sidan av de stora turiststråken. Pastelaria är inte bara 
”beteckningen” på ett café utan ofta också ett litet matställe 
där inte sällan en hel familj svarar för matlagning och 
servering.

Grillade sardiner, köttstuvningar och annan rejäl 
husmanskost serveras. Rikliga portioner. Vardagligt och 
folkligt.

I de centralaste delarna kring Rossio-torget i Baixiaområdet
blir det markant dyrare och luktar turistfälla. Kul att gå och 
titta, men äta blir bättre några gränder bort.

Grillade sardiner på den lilla familjedrivna Pastelarian

Vi promenerade i gränderna i Bairro Alto under 
dagen. Känt för alla sina restauranger. Konstigt nog 
var gator och gränder väldigt tomma och 
igenbommade. 

På kvällen var det annorlunda. Festligt, folkligt och 
fullsatt. Och överallt (nästan) så står TV apparater 
på och visar fotboll. Vi satt en kväll på restaurang 
när Lissabonlaget Benfica (en stadsdel i norra  
delen av staden) spelade. Vilket liv!

Även om det inte var så varmt 
väder när vi var där så dröjer sig 
värmen kvar bland alla stenhusen.

Det finns en mer utpräglad ölkultur 
i Portugal än vad vi visste. I 
ölhallar – Cervejaria, serveras både 
öl och mat. Och i vissa delar är 
rökning tillåten. Känns lite ovant.



Badorterna Cascais och Estoril

Förr var dessa badorter populära resmål i 
charterkatalogerna. Idag är det inte ofta man 
ser resor hit. Estoril anses vara den mer 
förnäma och Cascais den något mer glättiga. 
Vi åkte tåg från Lissabon. Stationen nere vid 
floden Cais do Sodré. Kostade ca 4.50 € t o r 
till Cascais som ligger längst ut mot Atlanten. 
Mellan orterna går det en 3 km lång och 
fantastiskt trevlig strandpromenad. Sandstrand 
hela vägen, fullt av matställen, cafeér mm.

Stranden inne i Cascais centrum har direkt anslutning till 
fiskehamnen. I fjärran Estoril.

Många hus är målade i lysande färger.

Efter vi promenerat runt i Cascais och ätit lunch, på ett av de små torgen, promenerade vi efter 
strandpromenaden bort till Estoril. Utbudet av affärer, matställen och annat var mycket större i Cascais än 
Estoril. Skulle jag välja en av orterna blir det utan tvekan Cascais. Estoril dominerades av en stor park 
mellan järnvägsstationen och casinot som lär vara ett av Europas största.

Längs strandpromenaden mellan Cascais och Estoril.

Trottoarer, avenyer och 
torg är ofta stensatta i 
läckra mönster i svart/vitt.

Det här mönstret på ett 
torg i centrala Cascais
skapar rena synvillan. Man 
tror att det böljar upp och 
ner men är alldeles platt.



Lissabon till fot
Trots sightseeing bussar, tåg och spårvagnar är Lissabon en 
stad att upptäcka till fots. Ta hjälp uppför kullarna och 
promenera sakta nedför. Stanna och ta en öl eller ett glas 
vin. Njut av en utsikt. Gå in i gränder, bakgårdar och 
affärer. Plötsligt möter jag något nytt och nya trevliga 
människor. 

Lissabon upplevde vi som en lite bedagad stad. Husfasader 
var oftare slitna än nyrenoverade. På taken hade frön slagit 
rot. Gatorna med sina vackra mönster är vackert slitna.

Prisnivån upplevde vi lägre än i Sverige. Framförallt taxi 
var billigt. Enligt Forex index så ligger Lissabon på index 
56 och Portugal på index 61. Jämfört med Stockholm resp. 
Sverige på index 100.

Första Klass reseguide använde vi – lika bra som alltid.

På en bakgård i Alfama hittade vi en cirkusskola.

Saluhallen ligger mittemot södra stationen. Där tågen 
till Cascais och Estoril avgår.
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