
Erasmus+  Portugal  6/3-11/3 
Søndag, 6/3 : Søndag var det rejse dag. Vi skulle mødes i Københavns lufthavn klokken 
7:40, hvor vi så tjekkede ind og gjorde det sædvanlige i en lufthavn. Vi mellemlandede i 
Paris, Charles de Gaulle hvor vi købte lidt mad og efter ca. 1,5 time skulle vi boarde igen og 
med flyet til Portugal. Da vi landede i Portugal fik vi en varm velkomst af nogle af de 
portugisiske lærere, og tog så en taxa hen til vores hostel 
Mandag, 7/3: Mandag kom vi ud på skolen i Portugal, hvor vi fremlagde om vores landes 
vandforbrug og vores vandkvalitet. Her lavede vi også nogle lege for at snakke og lære de 
andre at kende. Vi tog alle sammen, sammen ud for at spise frokost, og den frokost havde 
stor betydning for resten af turen. Det blev lidt til turens joke, fordi maden var noget helt 
andet end vi havde regnet med. Efter frokost fik vi en rundvisning på deres skole og så efter 
det skulle vi kigge på sand fra de forskellige lande, selvfølgelig var det Danmarks sand der 
var renest og med mindst mikroplastik. 
Tirsdag, 8/3: Tirsdag skulle vi ind på et slags tekniskmuseum, hvor vi kunne se alle mulige 
sjove ting, såsom hvor meget vand man bruger på at lave de forskellige ting og noget om 
genbrug af vand. Efter vi havde været på det museum havde vi ca 2 timer til at spise frokost 
og shoppe, så det gjorde vi. Efter det skulle vi videre på et akvarium, hvor der var en quiz og 
de sødeste oddere. Da vi var færdige der tog vi hjem og nåede kun lige hurtigt at være 
hjemme inden vi skulle mødes med de andre børn fra de andre lande ned ved toget, hvor vi 
så kørte hen til en McDonald’s og mødtes med nogle flere af dem fra Portugal. 
Onsdag, 9/3: Onsdag var vi ude på sådan en gå tur ude i skoven, hvor der var en guide der 
fortalte om planterne. Vi så nogle flotte udsigter på gåturen. Efter det skulle vi spise sådan et 
sted hvor der var mange restauranter. Et sted så man kunne få lige det man ville. Efter det 
skulle vi ud og rengøre en strand for alt den skrald man smider ud i toiletterne. Der var 
enormt mange vådservietter og alt muligt, og det blev bare ved og ved. Da vi så efter lang tid 
havde rengjort stranden tog vi hjem. Om aftenen mødtes vi igen med de andre unge og gik 
over til sådan et kæmpe shoppingcenter hvor vi spiste og shoppede. 
Torsdag, 10/3: Torsdag startede ud med at vi skulle ind til Lissabon, hvor vi skulle på sådan et 
vandmuseum, hvor en guide fortalte hvorfor der var blevet lavet en akvædukt i Lissabon. Vi 
fik også lov til at gå på den og se den flotte udsigt. Efter det skulle vi op på en bygning og se 
endnu en meget flot udsigt. Vi havde købt sådan en lille kort så vi også kunne komme ind på 
et museum hvor vi fik nogle høre telefoner og så kunne vi høre om de ting vi så- alt sammen 
noget om Lissabons historie. Efter det var Jesper reeeet sulten, så vi skyndte os at finde noget 
mad og efter det kunne vi shoppe igen. Da vi var færdige besluttede vi os at tage færgen 
hjem. Da vi kom hjem var der ikke så lang tid til vi skulle have fælles middag med alle dem 



der var med på Erasmusturen. Efter maden fik vi diplomer og nogle små gaver og så var det 
bare at skynde sig ind og pakke og så på hovedet i seng, for vi skulle meget tidligt op næste 
morgen.  
Fredag, 11/3: Fredag startede ud omkring kl 02:00 fordi vi skulle fra hostellet kl 03:00. Vi 
kørte til lufthavnen hvor vi så skulle mellemlande i Paris, Charles de Gaulle igen. Vi havde 
omkring 3 timer og så var det videre til København hvor vi landede ca. kl 14:30 og så fik vi 
vores kufferter og kørte hjem 

Tak for en god tur


