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Portugal 2022 
Søndag - 6 Marts  

7:40 den 6. marts mødtes jeg, Astrid, Mikkel, Josefine, Anne og Jesper i 
Terminal 2 i Kastrup lufthavn. Planen var lagt. Fly AF1751 mod Paris, og 
derefter mod Lissabon. Vi var alle spændte, og måske også lidt nervøse. Vi 
skulle møde nogle helt fremmede mennesker fra Polen, Grækenland, Tyrkiet og 
selvfølgelig fra Portugal. 
 
Det var tidligt om morgenen, så vi besluttede os for at 
sætte os ved en Café og få noget morgenmad. Men også 
for at gennemgå den præsentation som vi dagen efter 
ville komme til at fremlægge foran de andre elever. 

Klokken 09:20 gik vi ombord på flyet, og vi var på vej 
mod Paris. Flyveturen gik som planlagt. Vi lande til tiden 
og vi fik en bid mad i lufthavnen inden vi skulle videre 
mod Lissabon.  

Da vi kom ud af lufthaven i Lissabon tog to lærere fra 
Portugal imod os. De snakkede med Anne og Jesper, og 
der blev bestilt en taxa. Kort efter kom den, og vi blev 
fragtet til vores hotel i Almada.  

Da vi ankom til hotellet var der problemer med bookingen så efter en del ventetid og lettere 
forvirring endte det med at Josefine og Astrid fik et firepersoners værelse. Og Mikkel og jeg fik et 
topersoners værelse.  

Mandag - 7 Marts 
Klokken 7:15 ringede vækkeuret, og så var det bare om at 
komme op. Men det endte oftest med at vi blev liggende et lille 
kvarter ekstra. Vi fik pakket taske og gjort os klar. Så mødtes vi 
ved morgenmaden, som bestod af en bolle, en kop kaffe, en 
yoghurt og noget frugt. Der var kun et kvarter til at spise, for 
ellers ville vi ikke kunne nå bussen til skolen. Vi blev ført ind i et 
klasselokale hvor eleverne fra de andre lande også var. Vi hilste, 
og satte os ned. Pludselig kom rektoren fra skolen ind og bød os 
velkommen.  

De søde portugisere havde besluttet, at vi skulle synge en sang, 



og derefter ville der være en præsentation. Efter dette skiftedes hvert land til at præsentere og 
fortælle om vandbalance og vandressourcer i deres lande.  

Efter dette var der en række øvelser med formål at lære hinanden bedere at kende. Det var rimeligt 
grænseoverskridende i starten. Men det endte med at blive mega 
sjovt og hyggeligt.  
Efter det blev vi delt op i nogle grupper, og så blev vi vist rundt på 
skolen af en elev. Det var meget sjovt og lærerigt at se hvordan børn 
fra andre lande blev undervist. Man følte sig meget priviligeret når 
man så at eleverne skulle dele nogle få meget gamle computere, og 
at der ikke var penge nok til at varme skolen op. 

Efter rundvisningen blev vi samlet igen, og fulgtes ned til en lille 
restaurant hvor vi spiste frokost sammen. Det var mega hyggeligt 
selvom manden var lidt, ja lad os sige anderledes. Da vi havde siddet 
og snakket lidt blev vi vist tilbage til skolen hvor vi skulle lave nogle 
forskellige aktiviteter som handlede om vand, og mikroplastik i 
havene. Det var ret dejligt at se, at Danmark havde det sand med 
mindst mikroplastik i.  

Efter besøget på skolen besluttede vi os for at tage ud og spise. Vi fandt en lille nepalesisk 
restaurant hvor vi fik det lækreste mad. Det var virkeligt godt. 

Vi var alle trætte efter en lang dag, så ved 9 tiden tog vi hjem mod hotelværelset.  

Tirsdag - 8 Marts  
 

Vi startede dagen som vi plejede. Op klokken 7:15 morgenmad 8:00 og 
efter med en bus. Vi blev kørt til et slags museumsområde hvor vi skulle 
starte ud med at besøge et Experimentarium. Vi var på en rigtigt fin 
udstilling som handlede om vand. Der var en masse sjove spil. Vi lærte 
en masse, for eksempel hvor meget vand der gik på 250g oksekød, eller 
hvordan man selv kunne genbruge sit spildevand. Det var meget 
lærerigt.  

Da vi var færdige besluttede vi os for at gå hen til den nærmeste 
McDonald’s. Det var en lækker frokost, og vi sad rigtigt og hyggede os. 
Der var lidt tid tilovers så vi tog en fælles beslutning om at besøge et 
kæmpe shoppingcenter som lå i nærheden. Der var så mange butikker at 

man næsten ikke vidste hvor man skulle starte. Det var hyggeligt og vi fik købt nogle småting.  
Så var det videre til næste ting på programmet, et akvarium. 
I Portugal var der nok en uskreven regl. At inden man skulle besøge noget eller gå videre, så skulle 
man vente mindst et kvarter. Vi ventede i en time på at komme ind på akvariet, og der var ikke 
engang nogen kø. Men da vi endelig kom ind var vi på en helt fantastisk rundvisning. Der var så 
mange smukke fisk. Vi var også med i en slags quiz der omhandlede klimaforandringer. Det var 
rimeligt svært, men sjovt. 



Da vi kom hjem efter en lang dag, havde de portugisiske elever planlagt at vi skulle mødes om 
aftenen og spise noget mad og bare hygge. Det gjorde vi også, men vi var også rimeligt trætte så vi 
besluttede at tage sporvognen hjem efter vi havde spist.      

Onsdag - 9 Marts  

Dages program var at vi skulle besøge et naturreservat. Området var fredet, 
og det var præget af, at der var stor chance for skovbrænd om sommeren. 
Området kaldte de en skov, men der var nu ikke meget skov over det. 
Træerne var små, og der var ikke mange. Stedet lå ud til vandet, ved toppen 
af en meget høj bakke. Der var vildt langt ned, når man stod ved kanten.  

Naturguiden vidste en masse om området, og han fortalte om invasive arter 
som var med til at “true” naturen. Arter som ikke var naturlige i Portugal, 
og som blev bragt dertil for mange år siden af handlende.  
Vi så også en masse sjældne planter som kun voksede lige i det område i 
Portugal.  

Efter gåturen blev vi kørt i bus til et streetfood område. Der var en masse lækker mad, men der var 
også mange munde der skullet mættes, så vi skulle vente et godt stykke tid på vores mad. Det var 
mega lækkert og der var endda også tid til at vi kunne spille lidt kort.  

Så var det tid til at gøre noget godt for jorden. Derfor skulle vi ned på en 
strand og samle skrald. Den lille strand lå i et nedlagt industriområde ved 
siden af en militærbase. Der var så meget skrald på standen som var skyllet 
op. Vandet var en stor suppe af affald og der kom hele tiden mere. Affaldet 
bestod mest af vådservietter og andre ting som var blevet skyllet ud i 
toilettet. Det var rimeligt klamt, men det var rart at gøre noget godt, og 
noget som gjorde en forskel. Da vi kom ned på stranden var den helt 
beskidt det var helt deprimerende. Men da vi tog derfra var den ren, og 
lignede en strand igen.    

 
Torsdag - 10 Marts  

Torsdag var den sidste hele dag i Portugal, og vi havde endnu ikke rigtigt 
været i Lissabon. Hele ugen havde vi været på den anden side af broen i 
byen Almada. Men Torsdag stod i Lissabons navn. Vi startede med en 
rundvisning på en akvædukt som lå over en motorvej. Der var en guide 
som fortalte hvorfor Lissabon havde så store problemer med manglede 
vand. Det var meget fascinerende at høre om, hvordan akvædukten havde 
modstået jordskælv og oversvømmelser. 
Vi fik også lov til at gå inde i akvædukten.  

Efter det spændende besøg, kørte vi med bus ind til centrum af Lissabon. 
Der var vildt flot, med palmer og grønne parker. Vi blev sat af ved et slags 
stoppested som lå for enden af en stor gågade. Det var en kæmpe central plads, hvor der var en 



masse mennesker. Rundt om pladsen var der en række forskellige museer som vi skulle besøge. Et 
handlede om en stor statue, og en anden handlede om et stort jordskælv som ødelagde Lissabon. Det 
var meget spændene at høre om, men det var ved at blive eftermiddag og vi havde stadig ikke fået 
frokost. Vi var alle lidt sultensure så vi fandt en restaurant hvor der var noget mad som vi alle syntes 

var lækkert, og så slog vi os ned der. Det var hyggeligt selv om at 
det regnende og var lidt småkoldt.  
 
Vi var ivrige efter at komme ud og se lidt mere af byen, og se 
nogle butikker. Så vi splittede op og begyndte at se Lissabons 
mange sidegader og underlige butikker. Det var megahyggeligt, 
men også en øjenåbner for der var en masse underlige mennesker 
som tiggede og prøvede at sælge os forskellige sjove ting. Vi var 
helt udmattede tilsidst, så vi mødtes og besluttede os for at få en 
is, og derefter tage med færgen til Almada. 
Vi var udmattede efter nogle helt fantastiske dage i Portugal, 
nogle dage hvor der havde været fuld fart på, og hvor vi havde 
mødt en masse nye og fantastiske mennesker. 

Da vi kom tilbage til hotellet var der en lille afskedsmiddag hvor 
vi sad og spiste med eleverne fra de andre lande. Vi fik nogle gode snakke og fik sagt ordentligt 
farvel. Vi fik taget billeder og overbragt vores diplomer.  

Så var det ellers om at komme tilbage på værelset og få pakket sammen i en fart, for vi skulle 
nemlig meget meget tidligt op.         

Fredag - 11 Marts 

Vækkeuret ringede klokken 10 minutter over 2 fredag nat. Vi havde 45 
minutter til at få lukket vores kufferter og få pakket værelset sammen inden 
vi ville blive hentet af en taxa. Det var rimeligt svært at komme op, efter at 
vi kun havde sovet 3 timer. Det gik som smurt til lufthavnen. Vi kom til flyet 
til tiden og der var ingen ventetid. Flyveturen hjem var lang, og vi skulle 
vente i Paris i et par timer. Men vi var i København klokken 3, lige efter 
planen.  

Tak til Anne og Jesper for at give os muligheden for at komme til Portugal. 
Og tak for en helt fantastisk og uforglemmelig rejse. 


