
 

VISNINGSRESA PORTUGAL 
Inklusive pensions- och skatteseminarium 23–30 oktober 2016 
 

Söndag  Ankomst till Lissabon/Övernattning på Baia Hotel i Cascais.  
Hotellets adress: Avenue Marginal 2754-509 Cascais. 

Måndag  Är det seminarium om skatter och pension för privatpersoner/företagare vid en 
eventuell utflytt från Sverige till Portugal. Under dagarna går det att boka enskilda möten med 
nedanstående föreläsare. Lunch samt middag ingår under måndagen.  

Föreläsare är bla: Göran Andersson & Henrik Johnsson, -Sparsam Skatt, - Rosa Soares och 
Luis Leon, -Deloitte Lissabon, Inger Söderlund och Peter Billton, PortugalMäklarna,  -Daniel 
Callervik Öhmans Private Banking, Novo Banco Portugal. Övernattning på Baia hotel i 
Cascais. 

Tisdag  Cascais / Estoril  Vi ser på olika bostadsområden och på olika bostadstyper som 
finns i Estoril och Cascais med omnejd. Övernattning på Baia hotel i Cascais. 

Onsdag  Mot Algarve  Onsdag morgon åker vi mot Ericeira 30 min norr om Lissabon för 
både tidig lunch och för att se några bostäder. Sedan tar vi oss mot Lissabon där vi tar ett kort 
stopp och ser några fina bostäder. Resan forstätter sedan mot Tavira på Algarves östkust. 
Ankomst under eftermiddagen. Övernattning i Tavira. 

Torsdag  Tavira  Vi börjar dagen runt Tavira (nära spanska gränsen) och Vilamoura och rör 
oss sedan sakta västerut mot kvällens mål i Albufeira. På vägen ser vi på bl.a. strandnära 
boende och lägenheter. Övernattning i Albufeira.  

Fredag  Albufeira  Vi ser bostäder bla centralt i Albufeira och på landsbygden. Efter lunch 
åker vi sedan genom Portimao/Ferragudo regionen för att nå Lagos. Övernattning i Lagos 

Lördag  Lagos  Sydkustens västra del – Där vi tittar på olika bostadsområden i Lagos 
Marina, Porto do Mos och ut med kusten för avslut i Luz – ca kl 17.00.  Övernattning i Lagos 
alternativt övernattning i Lissabon för de som valt att åka med vår buss upp efter resan slut.  

Söndag  Hemresa  Om ni vill stanna längre är ni självfallet välkomna att göra detta. För 
ytterligare detaljer kontakta oss. 

Anmälan görs på  www.skatteseminarium.se     OBS! Begränsat antal platser! 

Arrangör:  PortugalMäklarna & Sparsam Skatt 

                          



 

För er som deltar hela resan 23/10 –30/10 börjar den i Cascais (nära Lissabon) måndag den 
24/10 kl 09.00 med seminarium i Cascais och avslutas i Lagos på Algarve 29/10 under senare 
delen av eftermiddagen.   
OBS: Vi ser bostäder i Lagos och Luz hela lördagen innan resan avslutas ca 17.00. 
Rekommenderar att hemresa sker söndag den 30/10.  
 

För er som deltar första delen av resan dvs Cascais och seminariet 23/10 – 26/10 följs 
programmet enligt ovan men avslutas onsdag morgon 26/10 då övriga gruppen åker mot 
Algarve (via Ericeira och Lissabon). Vill ni vara kvar längre och ha privata bostadsvisningar 
går det naturligtvis bra. Vänligen meddela oss detta innan resan.  
 

Önskar ni endast att vara med på Algarve-delen följs programmet enligt ovan men börjar på 
Algarve den 26/10 och avlutas den 29/10 i Lagos ca kl 17:00. Ankomst rekommenderas 
den 26/10 till vårt hotell i Tavira för att starta 27/10 i Tavira för visningar.  

 

Alla dagar under visningsresan startar alltid från våra förbokade hotell. Dvs vi träffas alltid i 
lobbyn på hotellet om inget annat avtalats.  Vår busschaufför har ej möjlighet att hämta upp 
från olika hotell. Om ni valt eget boende vänligen hör av er till oss i god tid! Ni får då själva 
ordna transport till det hotell som vi utgår från. -Av erfarenhet rekommenderar vi att ni bor på 
de förbokade hotellen. 

Tänk på att vi startar resan i Lissabon (Cascais) området och avslutar resan på Algarve.  
För de som väljer att flyga Lissabon t/r går det bra att åka med vår busschaufför lördag 
eftermiddag till Lissabon efter avslutat resa. Vi kan då boka in sista natten för er i Lissabon.  
Flyg kan bokas via www.flygresor.se alt www.flytap.com (även Ryanair, SAS och Norwegian 
flyger ner till Portugal) 

Kostnaden för seminarier, individuella möten, lunch och middag under seminariedagen och 
busstransport under hela veckan samt bostadsvisningar är endast EUR 100 per person. 
Flygresan bokar ni själva och hotellen är förbokade av oss och betalas på plats.  
Ni kan även kontakta oss för ytterligare information på mail: inger@portugalmaklarna.se 

 
Med vänlig hälsning  
Inger Söderlund                     Göran Andersson  
PortugalMäklarna                                  Sparsam Skatt  
www.portugalmaklarna.se                     www.sparsamskatt.se  

                             


