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Topp 10-listorna i guiden är inte rangordnade 
efter vare sig kvalitet eller popularitet. Alla tio 
företeelserna på varje lista är enligt redaktionens 
uppfattning likvärdiga.

Omslagets framsida och rygg En klassisk 
spårvagn på en av de gamla gatorna i Lissabon
Omslagets baksida Lissabon sett från Almada 
på andra sidan Tajo  
Titelsidan Takåsarna i Alfama, Lissabons äldsta 
stadsdel

Informationen i alla Första Klass 
Pocketguider uppdateras regelbundet.  

Redaktionen har bemödat sig om att 
kon trollera alla uppgifter fram till utgiv  - 
nings  datum i denna bok. Förändringar  
sker dock ständigt, vilket förlaget inte kan 
påverka och därför inte hållas ansvarigt för. 
Förlaget ansvarar inte heller för materialet  
på de webbplatser som nämns i boken och 
kan inte garantera att de endast innehåller 
korrekt information. Vi är tacksamma för alla 
påpekanden av eventuella felaktigheter i 
guiden för korrigering i kommande utgåvor. 

Skriv till: info@reseforlaget.se

Följ gärna Reseförlaget på Facebook!





Lissabons läge strax inåt landet från Atlanten bidrog till att göra 
staden till centrum för ett historiskt sjöfartsimperium som sträckte 
sig hela vägen från Brasilien till Indonesien. Arvet från den tiden är 
en överdådig arkitektur i form av byggnaderna i emanuelstil som 
Torre de Belém vid floden och det magnifika Mosteiro dos 
Jerónimos. Det finns också en äldre morisk atmosfär i härvan av 
gränder i området Alfama, nedanför den makalösa bergsborgen 
Castelo de São Jorge och den medeltida katedralen Sé. Lissabons 
museer bjuder på samma mångfald, från Portugals egen rika 
konsthistoria på Museu Nacional de Arte Antiga till ett antal av 
världens stora mästerverk på Museu Calouste Gulbenkian. 

Lissabon är genomsyrat av historia och traditioner, men är allt 
annat än fast i det förflutna. Utekvällarna i Bairro Alto eller Cais do 
Sodré är minnesvärda, och stadens kaféer och restauranger har en 
sjudande atmosfär som är svårslagen. Bland de charmiga gamla 
spårvagnarna och kullerstensgatorna finns också en del anslående 
modern arkitektur, bland annat det futuristiska Parque das Nações, 
som har ett av Europas största havsakvarier.

Oavsett om man ska till Lissabon en helg eller en vecka samlar 
Topp 10 Lissabon det bästa staden har att erbjuda, från de coolaste 
klubbarna till de bästa stränderna för en badutflykt. Här finns mas
sor av tips, om allt från gratisnöjen till de bästa lokala delika tesser
na. Boken innehåller också åtta överskådliga rundturer som täcker 
in så många sevärdheter som möjligt på relativt kort tid. Lägg till 
inspirerande bilder och detaljerade kartor, och du får ett oumbärligt 
ressällskap i fickformat. Mycket nöje med boken – och i Lissabon!

Lissabon är superlativernas stad: den västligaste huvud
staden på Europas fastland, en av de soligaste, en av de 
billigaste och med sitt läge på en rad kullar som vetter mot 
Tajos flodmynning, säkerligen en av de bäst belägna. Med 
Topp 10 Lissabon är det bara att börja utforska staden.

Välkommen till 

Lissabon

Medurs uppifrån: Neptunus och Amfitrite i en vagn, Museu Nacional do Azulejo; torn i Quinta da 
Regaleira i Sintra; takvalv i Mosteiro dos Jerónimos; Torre de São Lourenço i Castelo de São 
Jorge; utsikt från Castelo de São Jorge; Guinchostranden; utsiktsplatsen Portas do Sol 
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Museu Nacional 
do Azulejo

2 Korsgången  
i emanuelstil

Den utsökta kors- 
gången (ovan) är en  
av få bevarade delar  
från det ursprungliga  
klostret Madre de  
Deus. Det är emanuel- 
stil i dess mest åter-
hållna form. Det 
geometriska vägg- 
kaklet är ett tillägg  
från 1800-talet.

3 Altartavlan 
Nossa 

Senhora da Vida
Altartavlan i renässansstil 
från 1500-talet, av Marçal 
de Matos, är 5 kvadrat - 
meter stor och består av 
mer än 1 000 kakelplattor. 
Den föreställer her darna 
som ber till Gud, flan-
kerade av Lukas och 
Johan nes.

5 Korsgången  
i renässansstil

Den luftiga korsgången i 
två våningar av Diogo de 
Torralva kom till vid den 
första stora ombyggna  -
den på 1500-talet. Den 
har glasats in för att 
skyd da samlingar och 
be sökare från dåligt 
väder, och är fortfaran de 
klostrets ljusa hjärta.

4 Kakelmakar- 
utställningen

Utställningen där man 
steg för steg får följa 
kakeltillverkningen, från 
lerklump till glasering, 
vi   sar hur materialet för  -
enar form och funktion.

6 Tillfälliga 
utställningar

På bottenvåningen och 
första våningen visas till- 
fälliga utställningar – 
som modern kakelkonst, 
en viktig kategori i Portu-
gals konstvärld.

26 ❯❯ Topp 10: Lissabons höjdpunkter

Kakelplattor, azulejos, är en karakteristisk del av den portugisiska 
kulturen. Kaklet har en plats i kyrkliga såväl som sekulära sam- 
  man hang. Konsten att tillverka kakel är ett arv från morerna. 
Tradi tionen har anpassats, bland annat genom att man lagt till 
motiv med människor, något som är förbjudet inom islam. Museet 
är värt ett besök både för utställningarna och för den vackra 
miljön i ett 1500-talskloster, som har några av Lissabons finaste 
korsgångar och en av de rikast utsmyckade kyrkorna.

Lissabon-
panelen

Den här 23 meter långa 
kaklade panorama  bil den 

av Lissabon (t.h.) är en 
fängslande skildring av 

hamnen som den såg ut 
omkring 1740, det vill 

säga före den stora 
jordbävningen. Kaklet 
flyttades hit från ett av 

stadens palats.

1 



•

•

•

0 Kyrkan Madre de Deus
Den storslagna klosterkyrkan 

med tunnvalv (ovan) är resultatet av 
tre seklers byggande och smyckande. 
Den är späckad med konst. Den nu-
varande utformningen är från 1500- 
talet. Kakelpanelerna och det förgyllda 
träet är från 1600- och 1700-talen.

7 Moriskt kakel
Det moriska kaklet 

(t.v.) med sina geomet-
ris ka mönster och vari e-
ran de färgsättningar och 
glasyrer är fortfa rande 
en inspirations källa för 
såväl kakel makare som 
heminredare.

EN BLINKNING  
FRÅN 1800-TALET 

När den södra fasaden 
på kyrkan renoverades  
i slutet av 1800-talet 
använde arkitekten en 
målning som nu finns 
på Museu de Arte 
Antiga (s 18–19) som 
förebild. Den visar klost-
ret och kyrkan som de 
såg ut i början av 1500- 
talet. Man var emellertid 
inte lika mån om att 
bevara den ursprungliga 
stilen inuti kyrkan. I en 
av kors gång arna har de 
som restaurerade bygg- 
naden efterlämnat en 
mäktig symbol för sin 
egen tid: i ett av kapi- 
tälen på övervåningen 
har man infogat bilden  
av ett ånglok.

VIKTIGT ATT VETA 

KARTA C2 • Rua da Madre de Deus 
4 • 218 100 340 • www.museu 
doazulejo.pt

Öppet 10–18 tis–sön. Stängt 1 jan, 
påsk dagen, 1 maj, 13 juni, 25 dec

Inträde: 5 €; pensionärer 2,50 €; besö-
ka re med Youth Card 2,50 €; un der  
12 år gratis; gratis 1:a sön i månaden

• Det lite obekväma läget kan 
vändas till en fördel om man 
kombinerar museet med ett besök  
i Parque das Nações (s 20–21), en 
shoppingtur till Santa Apolónia (s 55) 
eller lunch på D’Avis (s 67).
• Museets eget kafé är bästa stället 
om man vill dricka något. Annars 
kan man gå till Santa Apolónia (s 55).

9 Kaféet och 
vinter-

trädgården
Museikaféet pryds 
passande nog av kakel 
med matmotiv och är 
värt ett lunch- eller fika-
besök. Innergården är 
delvis täckt och an vänds 
som vinterträdgård.

8 Butiken
Här finns ett stort 

urval av kvalitetsrepro-
duk tioner av klassiskt 
kakel, modernt kakel och  
andra presentartiklar. 
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1 Caparica Norte
Den norra änden av Caparica

kusten söder om Lissabon är mest 
befolkad, med staden Caparica och 
ett utbud av mellan klass hotell, 
semester lägenheter, camping platser 
och restau ranger.

2 Centrala Caparica
Längre söderut blir kusten 

mindre befolkad och det finns färre 
faciliteter. Från senvår till tidig höst 
går Transpraiatåget från staden 
Caparica till Fonte da Telha och 
stannar till vid barer och restau
ranger på vägen. Stranden i Fonte  
da Telha är barnvänlig. Många 
ställen stänger under lågsäsong.

3 Carcavelos
Den bredaste och längsta 

stranden längs Estorilkusten  
ligger tillräckligt långt från Lissa 
bon för att vattnet ska vara rent,  
och tillräckligt nära för en efter
middagsutflykt. Barerna och 
restaurangerna vid stranden  
utgör ett bra alternativ för mat  
och förfriskningar. Surfingen är  
bra här och det finns flera surf 
skolor. Carcavelos är väldigt  
trevligt även under lågsäsong.

5 Adraga
Man tar sig till den lilla fina 

stranden bortanför Cabo da Roca 
från Almoçageme, som ligger vid 
vägen mot Sintra. Området präglas 
av det svalare Sintraklimatet och den 
enda restaurangen är utmärkt. 

6 Guincho
Man får sand i ögonen när  

det blåser, men erfarna vind surfare 
älskar den här stranden som är den 
minst exploaterade stranden utmed 
Estorils kust. Det är en vacker plats, 
bortom de bebyggda utkanterna av 
Cascais, med Sintras kullar i bak
grunden och med storslagna strän
der. På sommaren kommer det 
mycket folk hit på helger na. Vill man 
slippa parkeringsproblem kan man 

Stranden och 
strandpromenaden i Estoril

Stranden Adraga sedd från en klippa

44 ❯❯ Topp 10: det bästa av det mesta

4 Estoril och Cascais
De här stränderna blir snabbt 

väldigt fulla då de är korta och 
smala. Men strand promenaden som 
går ovanför, hela vägen från Estoril 
till Cascais, kantas av lugna barer 
och mat ställen där man också kan 
njuta av solen.

StränderTO
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Terrängcykling i Arrábida

Höga klippor vid ensliga Ursa

TOPP 10: FRILUFTSAKTIVITETER 

Stränder ❮❮ 45

1 Fotvandring
Den som vill ha jord under fötterna 
kan bege sig till Sintra, Arrábida eller 
området kring Tajos mynning.

2 Cykel
Cykling blir allt populärare i Lissa bon, 
och cykeluthyrningar finns i Cascais 
och nära Belém.

3 Brädsporter
Vindsurfing och vågsurfing är stort 
längs Estorils och Sintras kuster, och 
kitesurfing på Caparicakusten.

4 Fiske
Det finns yrkesfiskare längs hela floden 
och utmed stränderna. Turister som vill 
fiska kan följa med på båtturer från 
Cascaiskusten.

5 Fågelskådning
Tajos våtmarker bortanför Alco  chete 
och Tróiahalvön har ett rikt fågelliv 
nästan året runt.

6 Segling
Det finns seglarskolor i Parque das 
Nações, Belém och längs Estoril kusten. 
Man kan även hyra större båtar.

7 Ridning
Det finns flera ridskolor (equestre eller 
hípico) runt Cascais och Sintra, och i 
Belas närmare Lissabon.

8 Löpning
Den västra sidan av floden erbjuder 
ganska bra löpning, liksom Parque 
Eduardo VII. Monsantoparken och 
Guinchokusten är andra alternativ.

9 Terrängcykel
Lissabons backar och kullerstens gator 
är idealiska för terrängcykling. Om 
man vill cykla i naturen finns det vägar 
runt Sintra och Arrábida.

10 Rullskridskor
I Parque das Nações, Alcântaras hamn 
och Belém finns ställen där man kan 
åka.

8 Lagoa de Albufeira  
och Meco

Den södra delen av Caparica kusten 
nås bara om man kör mot Sesimbra. 
Lagoa de Albu feira är en lagun som 
är populär för kite surfing. Meco 
ligger längre söderut med en liten 
stad intill där det finns restau ranger 
och barer.

9 Das Maçãs
”Äppelstranden” är en av  

de mest barnvänliga utmed Sintra
Colares kust. Det finns många bra 
fiskrestau ranger i närheten.

0 Ursa
Ursa är inte utmärkt på kar 

tor och man måste klättra nedför 
branta stigar för att komma hit. Det 
är en av de mest av skilda stränderna 
i området, med klippor som reser sig 
som jättar ur vågorna. Det finns inga 
bekvämligheter, och bad kan bara 
rekommen deras nära strandkanten 
av säkerhetsskäl. Sväng av från 
vägen mot Cabo da Roca, där det 
finns en skylt märkt Ursa. Parkera 
utom synhåll från stora vägen och 
börja nedstigningen.

hyra en cykel i Cascais och ta sig hit 
på vägen som går längs med den 
vackra kustvägen.

7 Grande
Grande har den längsta sand

stranden i området och lockar 
många vind och vågsurfare. Det 
finns barer, restauranger och ett 
hotell.
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Chiado och Bairro Alto
I Chiado möter några av Lissabons gamla anrika 
kullar den nya kartan i Baixa, markisen av Pom- 
  bals återuppbyggda stadskärna. I dag är båda 
stadsdelarna gamla och aktade och fulla av affärer, 
och Chiados rika historia och kulturinstitutioner 
ger guldkant åt de kommersiella verksamheter-
na. Högre upp ligger Bairro Alto – ”höga kvar- 
  teret”. Det är en 1500-talslabyrint med trånga 
gränder som omges av bredare gator och större 

kvarter av senare datum. Bairro Alto är kanske 
den bartätaste stadsdelen i Lissabon men det är 
också ett bostadsområde, och i västra änden ligger 
det lugna kvarter med ståtliga gamla byggnader.

Kakel, Igreja de 
São Roque

OMRÅDESKARTA

76 ❯❯ Lissabon område för område
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Uteservering på Rua Garrett

Chiado och Bairro Alto ❮❮ 77

3 Teatro Nacional de  
São Carlos

KARTA L5 • Rua Serpa Pinto 9  
• 213 253 000 • Biljettkassa 13–19 
mån–fre • Biljettpriser varierar 
• www.tnsc.pt
Lissabons operahus från 1793 be
traktas som stadens första nyklas
sicistiska byggnad. Den pampiga 
fasaden – den enda sidan som är 
utsmyckad, i enlig het med de nya 
reglerna efter jordbävningen – har 
inspirerats av La Scala i Milano. In
vändigt liknar huset mer San Carlo
operan i Neapel. Den pampiga in
redningen drar åt barocken med 
förgyllt trä, marmor och sammet. 
Det finns kafé och restaurang med 
bord på torget (s 81).

1 Rua do Carmo och  
Rua Garrett

KARTA L4 
De stora pulsådrorna i Chiado löper  
i rät vinkel mot varandra och möts 
framför shoppingcent ret Armazéns 
do Chiado, som ligger innanför ska
let till ett varuhus som förstördes i 
en brand. De bitvis bilfria, svagt till 
brant lutande gatorna är några av de 
mest livliga i staden. Den som orkar 
kan gå upp från Baixa till toppen, där 
kaféet A Brasi leira (s 81) väntar. 

2 Largo do Carmo och 
Igreja do Carmo

KARTA L4 • 10–19 mån–lör (10–18 
vinter) • Inträde
Man kan ta Elevador de Santa Justa 
(s 70) upp till resterna av Carmo 
kyrkan från 1300talet. Ruinen står 
som ett minnesmärke över jord
bävningen 1755, som förstörde en 
stor del av kyrkan. Det är svårt att 
tro att det fridfulla torget framför 
kyrkan var skådeplats för en av de 
mest dramatiska 
hän   delserna i Portu
gals nutids historia. 
Det var här arméns 
strids vagnar hotade 
na  tio nal gardets 
kasern intill Carmo
kyrkan, dit dikta torn 
Marcelo Cae tano 
hade tagit sin tillflykt 
den 25 april 1974. 
När han kapitulerade 
innebar det ett slut 
på den 42 år långa 
fascist diktaturen i 
Portugal.

4 Igreja e Museu de  
São Roque

Sankt Rochus jesuitkyrka byggdes 
under senare delen av 1500talet  
i utkanten av det som skulle komma 
att bli Bairro Alto. Det är ett monu
ment över de reli  giösa ordnarnas 
välstånd och Johan V:s extravagans, 
även om det inte syns utifrån. Johan
nes Döparens kapell inne i kyrkan 
har dock beskrivits som ett av de 
dyraste kapellen som någon sin 
byggts. Det tillverkades i Rom på 
1740talet av de dyr baraste material 
som fanns på den tiden, och monte
ra des sedan ner och skeppades till 
Lissabon för att monteras upp igen. 
Det lilla kyrko museet för reli giös 
konst har en imponerande samling 
skrudar och målningar (s 41).

Johan nes Döparens kapell, Igreja de São Roque



8 Elevador da Bica
KARTA K4 • Largo do Calhariz 

at Rua da Bica Duarte Belo • 7–21 
mån–lör, 9–21 sön & allm helgd  
• Buss- eller spårvagnsbiljett
Elevador da Bica från 1892 är Lis
sabons minsta bergbana. Den går 
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Elevador da Bica

Calçada do Duque

LISSABONS BOHEMKVARTER

Bairro Alto har i århundraden förknip
pats med skörlevnad och superi. Till 
och med på 1600 och 1700talen, när 
stadsdelen var ett förnämt bostads
område, fanns det en mörkare sida. På 
1800talet flyttade tidnings redaktioner 
och tryckerier hit, och myndigheterna 
beslöt att tillåta reglerad prostitution  
i Bairro Alto. Området (nedan) har 
förändrats till det bättre, men är än  
i dag hjärtat i stadens nattliv.

5 Calçada do Duque
KARTA L3 

Det är trevligt att ta trapporna från 
Largo Trindade Coelho ner till slutet 
av Calçada do Carmo. Utmed den 
svagt sluttande trappan ligger Café 
Buenos Aires (s 83) och flera andra 
restauranger. Härifrån ser man 
borgen i förkortat perspektiv ovan 
för Rossio.

6 Museu Nacional de Arte 
Contemporânea do 

Chiado (MNAC)
KARTA L5 • Rua Serpa Pinto 4  
• 10–18 tis–sön • Inträde (fritt  
inträde första sön i månaden)  
• www.museuartecontemporanea.pt
Nära Konstakademien ligger ett av 
det bästa ställena för portugisisk 
konst från 1800talets mitt och fram
åt. Huvudsamlingen täcker in perio
den runt 1850–1950, men museet 
känns uppdaterat tack vare senare 
inköp och tillfälliga utställningar.

7 Mercado da Ribeira
KARTA K5 • Avenida 24 de 

Julho • 213 244 980 • 10–24 sön–ons, 
10–14 tors–lör
Lissabons främsta marknad för fisk 
och frukt och grönt dignar av färska 
varor från gryningen och fram till 
lunch. Här finns också en omtyckt 
hall med ett stort utbud av matstånd, 
barer och kaféer som säljer bakverk, 
ostar och hela måltider som gäster
na äter vid hallens långbord.
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FRÅN CHIADO TILL BAIRRO ALTO 
OCH BICA

Praça Luís de Camões

Se karta s 76

FÖRMIDDAG

Börja promenaden vid Carmo-
ruinen. Kommer man från Baixa 
tar man Elevador de Santa Justa 
upp till ruinen. Gå över torget till 
det nedre vänstra hörnet och ta in 
på Travessa do Carmo. Stanna 
och fika på Vertigo (s 81). Gå över 
Largo Rafael Bordalo Pinheiro till 
Rua da Trindade och sväng sedan 
höger på Rua Nova da Trindade. 
När man passerat Cervejaria 
Trindade på höger sida kommer 
man snart till toppen av Calçada 
do Duque. Rakt fram ligger Igreja 
de São Roque. Efter kyrkan går 
gatan till Elevador da Glória på 
höger sida och Solar do Vinho do 
Porto på vänster sida. Fortsätt 
uppför gatan och luncha på Lost 
In på nr 56d, eller pröva stek
huset La Paparrucha, som ligger 
på nr 18/20.

EFTERMIDDAG

Efter lunch kan man flanera 
omkring efter behag i Bairro Alto. 
Gå in från Rua da Rosa på andra 
sidan av Rua Dom Pedro V. Strosa 
omkring, men håll koll på Rua da 
Rosa, som leder ut ur området  
på andra sidan. Här, tvärs över 
gatan, börjar Elevador da Bica.  
Ta bergbanan ner till Rua de São 
Paulo och håll sedan vänster  
mot Cais do Sodré och något  
att dricka på O’Gilin’s eller The 
British Bar (s 74). Annars kan 
man gå halvvägs uppför den 
branta kullen igen och ta vänster 
in på någon av smågatorna som 
går till Miradouro de Santa 
Catarina (s 42) och njuta av  
en eftermiddagsfika utomhus.

genom det livliga om   rådet Bica på 
vägen mellan Largo do Calhariz och 
Rua de São Paulo. Precis som de 
övriga bergbanor na drivs den av en 
elmotor, som drar kabeln som 
vagnarna är fästa vid. Vagnarna 
fungerar som motvikter till varandra 
och avlas tar på så vis motorn. 

9 Praça Luís de Camões
KARTA K4 

Det här torget där Chiado möter 
Bairro Alto är en populär mötes 
plats. Det är uppkallat efter national
skalden som står staty här. Hans 
stolta staty i brons höjer sig över 
stenstatyerna av mindre kända 
krönike skrivare och kolleger och ser 
ut över den vita ovala trafikdelaren  
i sten. Förr fick platsen skugga av 
stora pinjer, men de har ersatts av 
ännu klena popplar.

0 Elevador da Glória
KARTA K3 • Praça dos 

Restauradores vid Calçada da Glória  
• 7.15–23.55 mån–tors (till 0.25 fre), 
8.45–0.25 lör, 9.15–23.55 sön & allm 
helgd • Buss- eller spårvagnsbiljett
Lissabons mest kända och mest 
trafikerade bergbana går mellan 
Restauradores och Bairro Alto. Det 
var den andra bergbanan som bygg
des i staden och den invigdes år  
1885. Förr var vagnarna öppna dub
bel däckare, som drevs av kugg hjul 
och kablar med vat ten som motvikt. 
Senare använ de man ånga, och 
banan elektri fierades slutligen 1915.

Igreja de São Roque

Cervejaria Trindade

Vertigo

Elevador da Glória

Elevador
da Bica

Lost In

Rua da
Rosa

Miradouro de
Santa Catarina

La Paparrucha

Cais do Sodré
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The British Bar
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Carmo
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