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Se & gJøre
Det er vanskelig tenke seg et sted i europa  
som på samme tid tilfredsstiller lengselen etter 
både metropol og strandliv så bra som lisboa. 
De gamle bydelenes trange gater og smug – 
som åpner vakre blikk over elven tejo – kryr  
av koselige kafeer og kontinentets beste fiske-
restauranter.

Hjertet i det moderne 
Lisboa er Baixa med sine 
brede gater og enorme 
torg, Praça do Comércio, 
ved elven. Nord i Baixa 
ligger byens andre store 
torg, Praça Dom Pedro IV 
(mer kjent som Rossio). 
Dette er Lisboas kommersi-
elle sentrum med mengder 
av kafeer, barer og butikker. 

Den som setter seg på 
en av disse kafeene og 
kikker mot nordvest eller 
nordøst, aner det gamle 
Lisboas forskjellige bydeler, 
de fleste av dem med vid-
underlig utsikt over resten 
av byen og elven.

Nordvest for Rossio-
torget ligger distriktene 
Chiado og Bairro Alto; 
Chiado med sofistikerte 
butikker, restauranter og 

kafeer, mens Bairro Alto 
først og fremst er kjent for 
sine trange 1600-tallsgater 
og et livlig natteliv. Nord-
øst for Baixa ligger Alfama, 
Lisboas eldste bydel. Her 
finnes det et mylder av 
middelaldergater som 
strekker seg fra slottet og 
ned til elven. 

Går man i stedet rett 
nordover fra Rossio, 
havner man snart på en 
herlig 1800-tallsaveny i 
den delen av byen som 
fremdeles kalles “Aveni-
das novas”. Enda lenger 
nordover blir bebyggelsen 
ung på alvor, med byens to 
store fotballstadioner Luz 
og Alvalade, og til sist fly-
plassen – som ligger 20 
bilminutter fra Rossio. De 
severdigheter og aktiviteter  

som er interessante for 
turister, ligger ofte langs 
elven, det gjør også mange 
av de beste restaurantene 
og klubbene. 

MoSteiro DoS 
JeróniMoS
Lisboas, og kanskje Por-
tugals, fremste historiske 
monument er en impone-
rende kirke og klostergård 
fra 1496. Mosteiro dos 
Jerónimos er bygget i sirlig 

alfaMa og  
CaStelo De São 
Jorge
Lisboas eldste bydel er, til 
tross for restaurantenes 
turistiske menyer på flere 
ulike språk, en vaskekte 
middelalderopplevelse 
med et mylder av kron-
glete små smug og gamle 
bygninger. Terrassen på 
Largo das Portas do Sol 
tilbyr den beste mulighe-
ten til å ta egne oversikts-
bilder av byen. Høyt over 
byen tårner Castelo de São 
Jorge seg. Den som ikke 
vil gå dit opp, kan hoppe på 
buss 37 fra Plaça Figueira.
Adresse: Castelo
Tlf. +351 218 800 620

MuSeu Do azuleJo
Et stykke fra sentrum, men 
vel verdt turen, ligger dette 
museet som viser flisene 
som er så typiske for Por-
tugal. Et av høydepunktene 
er en 36 meter stor flise-
freske som viser Lisboa slik 
byen så ut kort før det store 
jordskjelvet i 1755. 
Pris: 2,50 euro, søndager 
gratis

manuelinsk stil fra den tid 
da Portugal fremdeles var 
en sjøfarende stormakt. 
Den første søndagen hver 
måned arrangeres det et 
fint håndverksmarked uten-
for kirken.
Pris: 3 euro tirsdag–lørdag, 
gratis søndager
Adresse: Praça do Império, 
Belém
Tlf. +351 213 620 034
www.mosteirojeronimos.pt

Adresse: Rua da Madre de 
Deus 4
Tlf. +351 21 814 7 747/99
www.mnazulejo-ipmuseus.pt

parque DaS 
naçõeS
På det tidligere Expo 
98-området finnes det 
fremdeles en masse attrak-
sjoner, blant annet Euro-
pas største Oceanarium og 
Pabellón del Conocimiento, 
et science-center med over 
300 interaktive utstillinger 
for barn i alle aldrer. 

I nærheten ligger også 
Siza Vieiras Portugal-pavil-
jong og Santiago Calatra-
vas Oriente-station.
Pris oceanarium: 9 euro for 
voksne og 4,50 euro  
for barn
Pris Pabellón del Conoci-
miento: 5 euro for voksne 
og 2,50 euro for barn
Adresse: Avenida Dom 
João II
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oliver
Beste restauranten i gam-
lebyen med en innred-
ning som sender tankene 
tilbake til gamle dagers 
taverner i Lisboa. Stemnin-
gen er avslappet og maten 
er skikkelig gourmet, her 
finns en meny bestående 
av 11 retter som man ikke 
bør gå glipp av. 
Adresse: Rua do Alecrim 
23, Bairro Alto
Tlf. +351 213 422 916
www.restaurante-olivier.com

eleven
Den Guide Rouge-beløn-
nede kokken Joachim 
Koerper sikter høyt med 
Eleven, en av Lisboas 
mest ekslusive og sofisti-
kerte restauranter. 
Adresse: Rua Marquês de 
Fronteira
Tlf. +351 213 862 211

Mezzaluna 
Selv en portugiser kan bli 
angrepet av plutselig italia-
begjær. Og da går han til 
Mezzaluna som serverer 
den mest genuine italien-

Mat & Drikke/ 
reStauranter
noen av europas beste fiskerestauranter finnes  
i lisboa, men lokalbefolkningen spiser gjerne  
brasilianske spesialiteter som feijoada (bønne- 
stuing). i Bairro alto ligger en klynge enkle og 
rimelige spisesteder, mens alfama vrimler av 
typisk portugisiske restauranter med karakter,  
selv om en del av dem – særlig langs slottsruten  
– er turistfeller. 

ske maten i Lisboa. Eieren 
himself er alltid her og gjør 
middagen til en uforglem-
melig opplevelse.
Adresse: Rua da Artilharia Um
Tlf. +351 213 879 944

Martinho Da 
arCaDa
Tradisjonell portugisisk 
mat inne i den fullpakkede 
restauranten eller på ute-
servering under arkadene. 
Dette er en av Lisboas 
eldste restauranter med 
poeten Fernando Pessoa 
som den mest lysende 
stamgjesten. Her finnes 
også en ”baklomme” – en 
vakkert flisekledd kafé med 
rimelig mat.
Adresse: Praça do Comércio 3
Tlf. +351 218 879 259 

pap’açorDa
Restauranten er en av de 
mest populære i Lisboa, 
klientellet er hipt og stem-
ningen deretter. Persona-
let er kanskje ikke det tri-
veligste på kloden, men 
Pap’Açorda er verdt et 
besøk for de portugesiske 

delikatessenes skyld. 
Adresse: Rua da Atalaia 
57–59, Bairro Alto
Tlf. +351 213 464 811

reStaurante Sinal 
verMelho
Elegant restaurant og et av 
de beste steder for den som 
vil spise tradisjonell portu-
gisisk mat uten kruseduller. 
Den som er vanvittig sulten, 
blir snart beroliget når han 
ser de reale porsjonene. 
Adresse: Rua das Gáveas 89
Tlf. +351 213 461 252

kafeer
Martinho Da 
arCaDa
Forfatteren Fernando 
Pessoa tilhørte stamgjes-
tene på denne kafeen, som 
også har en koselig uteser-
vering. 
Adresse: Praça do Comercio 3

niCola
Art Deco-kafé som har 
vunnet tittelen “Café of the 
Year”. Et perfekt sted for 
å betrakte folkelivet rundt 
Rossio-torget.
Adresse: Praça Dom Pedro 
IV (Rossio)
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De fleste av de beste barene og restaurantene ligger 
i Bairro alto. Mens barene i alcantara og oriente 
lokker et mer ekslusivt klientell, har alfama mengder 
av koselige “hull-i-veggen”-steder. rundt principe 
real ligger det flere gaybarer. De beste dansesteden 
e fylles aldri før klokken 02.00. 

aDega MaChaDo
Et av de beste stedene for 
livemusikk, særlig fado. 
Adega Machado drives av 
Rita, guddatter til legen-
dariske Amalia Rodrigues.
Adresse: Rua do Norte 91

pavilhão ChinéS
Bar med fullstendig sprø 
innredning: alt fra model-
ler av slagskip til krigshjel-
mer, dukker og ølseidler. 
Adresse: Rua Dom Pedro V 89 

lux
John Malkovich er medeier 
i Lux, Lisboas ultimate og 
superhippe nattklubb med 
flere dansegulv og terras-
ser ved elven. 
Adresse: Avenida Infante 
Dom Henrique
www.luxfragil.com

Barer & natteliv

CluB luanDa
Trendsetteren blant Lisboas 
morsomme og levende afri-
kanske scene er Club Luanda. 
Adresse: Avenida 24 de 
Julho 68

Silk
Hemmelig klubb med herlig 
panoramautsikt over byen. 
Vanskelig å komme inn, 
men ring og bestill på for-
hånd så ordner det seg. 
Adresse: Rua da Misericór-
dia 14, Chiado
www.silk-club.com

kreMlin
Byens mest eksentriske 
diskotek lokker massevis 
av partysugne, unge por-
tugisere (og turister) som 
danser til techno og acid. 
Adresse: Escadinhas Praia, 5

Shopping

fliser som strekker seg til-
bake til 1700-tallet. I dag 
gjøres det mye kopiering av 
gamle fliser, men man lager 
også etter kundens egne 
ønsker og levererer til  
kjøperens hjemland. 

Fátima Lopes heter en 
av Portugals mest frem-
gangsrike designere. 
Klærne hennes er berømte 
fordi de er så sexy. Lopes’ 
butikk er også atelier og 
bar, med sene åpningstider 
(Rua da Atalaia 36).

Gå heller ikke glipp av lop-
pemarkedet Feira da Ladra 
på Campo de Santa Clara 
(tirsdager og lørdager). 

en av de største gledene 
ved å shoppe i Lisboa er 
oppdagelsesferden blant de 
mange spennende småbu-
tikkene som har overlevd 
generasjon etter genera-
sjon. På den andre siden er 
mye av shoppingen i Lisboa 
i dag lagt til enorme sentre 
som Colombo og Amorei-
ras eller til mindre gallerier. 
Lisboas antikvitetsbutik-
ker ligger først og fremst i 
Bairro Alto. Håndmalt kera-
mikk av høy kvalitet selges 
i Baixa og Chiado, mens 
de beste designbutikkene 
ligger langs Rua Garrett.

Den beste vinbutikken er 
Coisas do Arco do Vinho 
(Rua Bartolomeu Dias), 
mens den franske kjeden 
Fnac har Lisboas mest 
velassorterte bokhandler. 
Her finnes også musikk, 
datamaskiner og annen 
hjemmeelektronikk (Arma-
zéns do Chiado og Centro 
Colombo). Sant’Ana (Rua 
do Alecrim 95) er en av flere 
gode flisebutikker, med en 
tradisjon innen håndlagde 

peStana palaCe
Et av Lisboas beste hoteller 
ligger i et vakkert restaurert 
og renovert 1800-tallspalass. 
Fredelig beliggenhet like 
utenfor sentrum. 
Dobbeltrom: fra 370 euro 
Adresse: Rua Jau 54
Tlf. +351 213 615 600
www.pestana.com

Bairro alto
Omtalt hotell i hjertet av byen: 
55 rom i en staselig bygning 
fra tidlig 1800-tall. Fasaden er 
bevart, mens interiøret kom-
binerer moderne design og 
teknologi med klassiske ele-
menter.
Dobbeltrom: fra 320 euro
Adresse: Praça Luís de 
Camões 8
Tlf. +351 213 408 288

vip eDen aparthotel
Svært sentralt beliggende lei-
lighetshotell i en tidligere kino 
i art deco-stil. Praktiske leilig-
heter i proper stil og med med 
pentry. Basseng på taket med 
herlig utsikt over byen.
Dobbeltrom: 100–110 euro
Adresse: Praça dos 
Restauradores 24

Tlf. +351 213 216 600
www.viphotels.com

fontana park hotel
Et stylish hotell i hjertet av en av 
Lisboas mer moderne bydeler, 
Avenidas Novas.  Interiøret går 
helt i sort/hvitt. Noe gjestene 
har latt seg fasinere av mer 
enn en gang. En hotellopple-
velse utover det vanlige om du 
liker design, men også et bra 
alternativ for et behagelig opp-
hold i Lisboa (for den med et litt 
høyere budsjett). 
Dobbeltrom fra 1600 kroner
Adresse: Rua Engenheiro Vieira 
da Silva 2, Avenidas Novas
Tfl: +351 210 410 600
www.fontanaparkhotel.com 
Restauradores 24
oaSiS BaCkpaCkerS 
ManSion
Veldig pent til å være et hostel, 
et bra alternativ for den som 
reiser på et lavt budsjett, men 
som likevel vil ha det lille 
ekstra. Dessuten trivelig med 
hage, egen restaurant og orga-
niserte aktiviteter som kurs i 
portugisisk og grillkvelder. 
Adresse: Rua de Santa 
Catarina, 24 
Tlf: +351 213 478 044
www.hostelsoasis.com

Boalternativer
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flyplaSS
Lisboas flyplass, Portela, 
ligger så nær sentrum at 
den kommer til å bli flyt-
tet, men enn så lenge er 
det raskt, enkelt og billig 
å komme seg til og fra. 
Flybusser (Aero-Bus nr. 
91) går hvert 20. minutt 
mellom 07.40 og 20.45. 
Billetten koster 2,40 euro 
og er gyldig hele dagen 
på alle andre busser, trik-
ker og fjellbaner. En taxi 
inn til sentrum koster rundt 
10 euro, mer hvis man 
har mye bagasje. Taxiene 
koster også noe mer i hel-
gene og om nettene. Regn 
med mellom 20 og 30 
minutters reisetid.

lokaltrafikk 
Lisboa har et rikt tilbud som 
omfatter busser, under-
grunn, lokaltog, ferger, 
trikker og fjellbaner. De 
to siste er minst effektive, 
men mest underholdende. 
Billettprisene ligger rundt 
godt og vel én euro. Busser 
og undergrunn slutter å 
gå ved ettiden om natten; 

(08.30–22.00) i uken og 
holder åpent 09.00–18.00 
på lørdager og søndager. 

apotek
Hver bydel har alltid et 
vaktåpent apotek (farmá-
cia, med et grønt kors ), 
informasjon er å finne i vin-
duene på de stengte apote-
kene. Åpningstider er ellers 
09.00–13.00 og 15.00–
19.00. 

tannlege
På Clínica Europa i forsta-
den Carcavelos finnes det 
svenske og engelske tann-
leger.
Adresse: Rua de Catembe 
107
Tlf. +351 214 580 764

telefon
Landsnummer: +351
Retningsnummer: 21

elektriSitet
220 volt/50Hz

fakta

antall 
innByggere
565 000 i indre by. Lis-
boaområdet som helhet 
har 2,5 millioner.

valuta
Euro

åpningStiDer
Vanligvis 09.00–13.00 
og 15.00–19.00, men 
mange butikker har i 
dag åpent også ved 
lunsjtid.

internett
www.askmelisboa.com
www.atl-turismolisboa.pt
www.portugalvirtual.pt

aviSer
Público
Diário de Notícias
Correio da Manhã

nøDnuMMer
112
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kart

turiStByrå
TURISMO LISBOA
Rua do Arsenal, 15, 
1100-038 Lisboa
Tlf. +351 210 312 700

LISBOA WELCOME 
CENTER, COMéRCIO 
SqUARE
Tlf. +351 210 312810
Åpent 09.00–20.00

nattbusser finnes, men det 
er enklest å ta taxi når det 
dreier seg om sene natturer.

taxi
Tips er ikke obligaterisk, 
men settes pris på, også 
om det er lite.
AUTOCOOPE
Tlf. 217 932 756

RETALIS RáDIO TáxIS
Tlf. 218 119 000
TELETáxIS
Tlf. 218 111 100

poSt
Postkontorene er åpne 
mandag–fredag 09.00–
18.00. Hovedpostkontoret 
ved Praça dos Restaurado-
res har lengre åpningstider 

 liSBoa har et 
rikt tilBuD SoM 
oMfatter BuSSer, 
unDergrunn, lokal-
tog, ferger, trikker 
og fJellBaner. 
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