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Området kring Estoril och Cascais bjuder på många olika
möjligheter. Från segling och övriga vattensporter, till
sköna stränder, kulturella och kulinariska upplevelser, med
ett pulserande nattliv inpå knuten. Samt inte minst åtta
olika golfbanor. Det mesta på behagligt köravstånd.

Portugals Riviera
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Redan på vägen in in från flygplatsen
infinner sig en skön välbehagskänsla.
Vi kör förbi härliga hus och grönområden som skvallrar om att det här är en
välmående region. Och när Mercedesen
svänger in på Cascais Mirage, ett femstjärnigt hotell med strålande utsikt
över det solglittrande havet, skvallrar
det om att det här kommer att bli en
lång, skön, förlängd weekend.
Vi är långt ifrån först med att upptäcka denna vackra kuststräcka, som
oftast kallas Portugals Riviera, där de
båda tvillingbyarna Estoril och Cascais
har behållit sin genuina småstadskänsla.
Under andra världskriget förblev Portugal neutralt och många kungligheter och
rika personer tog sin tillflykt hit. Tiden
präglades av både fest och glamour,
samtidigt som de båda stridande parternas spioner gick på samma party för

»Vill man ta en paus från
golfen finns många andra
sevärdheter, många inom
en halv timmes köravstånd«
att konspirera mot varandra. Kanske
inte så konstigt då att världens mest
kända spion, James Bond, mer eller mindre föddes här, och Ian Fleming använde
kasinot i Estoril som förlaga till boken
Casino Royal. Kusten blev dock redan i
slutet på 1800-talet ett populärt tillhåll
för diverse aristokrater sedan Kung Luis
I gjort om det gamla citadellet i hamnen
till sommarresidens. Går vi längre till

baka i tiden så har ju Portugal en historia med många berömda sjöfarare, så
närheten till vattnet, med tillhörande
vattensporter, känns som en naturlig
del här nere. Och med cirka 265 soldagar om året är det dessutom upplagt för
en annan av områdets stora attraktioner, nämligen golf. I området kring
Lissabon/Estoril/Cascais finns åtta
olika golfbanor, sju 18 håls samt en niohållsbana. Några av dem, som Oitavos
Dunes och Penha Longa Atlantic, räknas
som några av Europas bästa.
Vill man ta en paus från golfen finns
många andra sevärdheter, många inom
en halv timmes köravstånd. Ta en tur till
mysiga Lissabon, upptäck lilla charmerande Sintra med sina sagoslott, eller
hyr en båt och se den vackra kusten från
havet. Möjligheterna är många, och med
en lite förlängd weekend, till exempel
torsdag till söndag, hinner man med
mycket.
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Golfbanor

Belas Club de Campo – 18 håls par 72
bana på 6 109 meter. Design Willam
Roquemore.
www.belasclubdecampo.pt

Golf do Estoril – 18 håls par 69 bana på
5 175 meter. Design McKenzie Ross.
www.palacioestorilhotel.com

Lisbon Sports Club – 18 håls par 69 bana
på 5 309 meter. Design Hawtree & Son.
www.lisbonclub.com

Oitavos Dunes – 18 håls par 71 bana på
6 303 meter. Design Artur Hills.
www.oitavosdunes.com

Pehna Longa Atlantic – 18 håls par
72 bana på 6 290 meter. Design
Robert Trent Jones Jr.
www.penhalonga.com

Pestana Beloura Golf – 18 håls par
72 bana på 6 102 meter. Design Rocky
Roquemore.
www.pestanagolf.com

Quinta da Marina Golf – 18 håls par
71 bana på 5 870 meter. Design Robert
Trent Jones.
www.quintadamarinha.com

Pehna Longa Monastery – 9 håls par
35 bana på 2 588 meter. Design Robert
Trent Jones Jr.
www.penhalonga.com
Se mer på: www.estorilgolfcoast.com

Övriga tips

Lissabon – huvudstaden med småstadskänsla i de många gånger trånga
gränderna. Utforska stadens kultur,
dess restaurang och kaféliv, ta en tur
med någon av spårvagnarna eller gå
loss på en shoppingrunda.
Verbasco Restaurant – fräck restaurang,
med utsikt över golfbanan, i klubhuset
på Oitavo Dunes. Här, eller alternativt
lite längre bort på Atlantico Pool Bar,
känns det som att man får den ultimata
avslutningen på en runda golf.
Rua de Oitavos.

Cascais Mirage – kanonläge med perfekt avstånd till det mesta. Intimt trots
sin storlek och att vakna med solen och
havet utanför balkongen varje morgon,
känns underbart.
Avenida Marginal 8554. Cascais.

Farol Design Hotel – restaurang och
hotell med cool inredning vid marinan i
Cascais. Perfekt efter en dag på stranden eller en tur på havet.
Aveninda Rei Humberto II de Italia 7. Cascais.

Pousada de Cascais – mitt inne i den
stora fästningen nere vid hamnen ligger
Pousada de Cascais, som för övrigt
hamnat på Condé Nast Travelers heta
lista över de 154 bästa nya hotellen i
världen. Om inget annat så smit in för
en fika eller en öl på serveringen på
borggården.
Citadella de Cascais. Aveninda D Carlos I. Cascais.
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Hotel Albatroz – mysigt och romantiskt
hotell, med en egen karaktär, alldeles
nere vid strandpromenaden i Cascais.
Gästlistan från tidigare gäster är imponerande. Susan Sarandon, Michael
Schumacher, Colin Farell och Francis
Ford Coppola är bara några av berömdheterna som bott här.
Rue Fredrico Arouca 100. Cascais.

Estoril Casino - dra på smokingen och
lek James Bond för en kväll i Europas
största kasino där Ian Fleming som sagt
fick inspirationen till Casino Royal.
Avenida Dr. Stanley Ho. Estoril.

The Palácio Hotel – ska man köra Bond
fullt ut ska man naturligtvis bo eller åtminstone besöka legendariska Palácio.
Det var här Ian Fleming och många andra spioner bodde under andra världs
kriget. Hotellet gästspelade för övrigt i
filmen I Hennes Majestäts hemliga
tjänst.
Rua Particular. Estoril.

Sintra – en underbart charmig liten by
som blivit mest berömt för sina sagoslott, och i synnerhet då Palácio da
Pena. En mix av många olika stilar, eller
som en kollega uttryckte det, Disney
gone mad.
Ta sig runt – är ganska lätt. Till fots,
med lånecyklarna bicas, med tåget som
går längs kusten och är inne i Lissabon
på en halv timme, eller med taxi. En
lokal taxisväng går oftast inte mer än
på fem till tio euro och till/från Lissabon
klarar man ofta på 30 euro.

