
Rapport 
Portugal fra den 6. - 11. Marts 2022 




Søndag 
Om søndagen gik rejsen til Portugal. Vi skulle mødes i 
lufthavnen 07:40, så vi var alle tideligt oppe. Før vi 
skulle til Portugal skulle havde vi et stop i Paris’s 
lufthavn. Da vi nåede Portugal blev vi hentet i en taxa 
der kørte os til vandrehjemmet. Da vi alle var faldet på 
plads, og efter lidt forvirring med hensyn til værelserne, 
gik vi ned i byen, Almada, for at spise aftensmad.  

Mandag 
Mandag besøgte vi den Portugisiske skole. Der gik dagen med fremlæggelser, 
eksperimenter og forsøg. Først skulle alle landene fremlægge om vandkvaliteten i 
deres land, efter det skulle vi lave en 
aktivitet der skulle få os til at lære 
hinanden bedre at kende. Klokken 
12:00 skulle vi spise frokost og der fik 
de fleste af os en cornburger (kan ikke 
anbefales). Efter frokost havde de 
portugisiske elever forberedt nogle 
poster vedrørende vand og plastik. 
Der lærte jeg, at man kan lave plastik 
ud fra mælk og eddike, og så fandt jeg 
ud af at Danmark er det land af 
Portugal, Grækenland, Polen og 
Tyrkiet der har mindst microplastik i 
sandet.  
Efter at havde været på den 
portugisiske skole hele dagen, tog vi 
ned til byen igen for at få rigtig lækker indisk og nepalesisk aftensmad.  



 

Tirsdag 
Tirsdag morgen klokken 09:00 kørte vi fra 
vandrehjemmet på vej mod et vandmuseum i 
Lissabon. Der var der mange flotte udstillinger, og 
jeg lærte at der skal 15500 liter vand til at 
fremstille 1 kg oksekød. Til frokost fik vi 
McDonald’s og Anne fik en rigtig lækker burger(: 
Efter frokost tog vi hen til et aquarium hvor vi 
lærte om dyrelivet, og så nogen rigtig søde oddere. 
Til aften tog Alfred, Mikkel, Josefine og jeg ud med 
de andre elever og fik McDonalds til aften igen.  
     

Onsdag  
Klokken 09:00 kørte vi i bus hen til, et naturreservat for 
at gå en tur langs vandbredden. Guiden der viste vej, 
fortale om de plantearter naturreservatet indeholder. 
Han fortalte om en invasiv planteart, og om hvordan 
mange af planterne havde svært ved at overleve det 
tørre klima der er i Portugal.  
Da vi var færdige med at gå så skulle vi spise frokost. 
Da vi havde spist på et rigtigt lækkert foodmarket, var 
det tid til at samle skrald. Vi var ved en lille bitte 
strand, men på trods af den størrelse var den fyldt med 
alt det skrald folk havde skyllet ud i toilettet. Vi fik til 
opgave at samle alt det her skrald, som vi så gjorde men 
det tog trods alt noget tid.  
Da vi igen var kommet tilbage til vandrehjemmet ville 
mange af eleverne ud og shoppe, så vi tog hen til et 
stort shoppingcenter, hvor vi shoppede og spiste 
aftensmad. 

  



Torsdag 

Torsdag morgen tog vi igen til Lisabon denne gang skulle vi se en meget gammel 
akvædukt. Guiden fortalte at i gamle dage blev den brugt til at transportere vand 
rundt i byen, og han fortalte også hvorfor Lissabon 
er meget begrænset med hensyn til vand. Det er 
fordi at byen er bygget på kalksten. Efter 
akvædukten skulle vi på et museum der handlede om 
Lisabons historie, og fortid. Derefter blev der 
besluttet at vi skulle have frokost. Efter frokost fik vi 
lov til at gå rundt i byen hvor vi kiggede på butikker.  
Da vi havde fået nok af byen tog vi tilbage til 
vandrehjemmet hvor der var en afskedsmiddag.  

 
Fredag 
Fredag skulle vi meget tidligt op, da vi skulle køre til 
lufthavnen 03:00. Vi fløj tidligt om morgenen, og 
mellemlandede i Paris. Efter nogle timers vente tid 
skulle vi flyve tilbage til Danmark.


