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ANKOMST LAGOS LØRDAG KVELD

Lagos historie

Lagos er en by og kommune som ligger 
vest i Algarve, den sørligste regionen i 
Portugal. Byen har 17 500 innbyggere 
(2001) mens kommunen har 31 048 
innbyggere (2011).

Lagos ligger ved bredden av Bensafrim
hvor elven munnen ut i Atlanterhavet. 
Den er en havneby med en godt vernet 
havn. På 1400- og 1500-tallet var byen 
utgangs-punkt for en rekke 
oppdagelses-reiser.

En ekte by som lever av tradisjonelle 
næringer
Lagos’ innbyggere fremdeles av 
tradisjonelle næringer som fiske og 
landsbruk, noe som gjør at byen er ekte, 
og ikke bare en turistkulisse. I tillegg har 
Lagos en svært trivelig og variert 
gamleby med gågater, eldre 
bebyggelse, husfasader dekket av 
fargerike keramiske fliser, smale smug 
og mange små åpne plasser, der du 
finner kafeer og restauranter med 
uteservering. Her er det trivelig å sette 
seg ned for å se på folkelivet og kose 
seg med en forfriskning eller et lite 
måltid. Ved enden av Meia Praia finner 
du en fin golfbane.

Karpatia restaurantNoen fantastiske musikere – som 

spilte ungarsk og svenske stykker og sviker som vi 

kjente godt igjen.

Vi dro rett fra flyet, 

droppet kofferten på 

hotellet, fikk baguette i 

bussen på vei til 

konsertlokalet og rakk 

så vidt å varme opp før 

konserten startet 

lørdag kveld. 

Men vi sang og høstet 

applaus.

Lørdag kveld

https://no.wikipedia.org/wiki/Algarve
https://no.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://no.wikipedia.org/wiki/Oppdagelsestiden


Get together – etter konserten lørdag kveld

En begivenhetsrik 

dag ble avsluttet 

med handletur på 

jentene – Unni, 

Ellen, Trude 

kjøpte skjerf og 

skjerf……

Vi koste oss sammen med de andre korene med god og 

variert mat og kaker, med kaffe og/eller vin til.
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SIGHTSEEING FØRSTE DAG I LAGOS
Søndag

Lagos historie
Lagos var på denne tiden 
”utklekkingsanstalt” for 
oppdagelsesreisende, som seilt 
ut fra Portugal til alle verdens 
hjørner, grunnla kolonier og 
brakte rikdommer hjem. Ikke alt 
med denne virksomheten var 
solskinnshistorier: Lagos ble et 
av Europas viktigste sentre for 
slavehandel etter den første 
slavetransporten fra Afrika i 
1444. Plassen for det første 
slavemarkedet er markert med 
en plakett, som du finner under 
arkadene i Rua da Senhora da 
Graca. Ved havnen kan du 
fremdeles se festningsverket som 
forsvarte byen og havnen mot 
fiendtlige angrep. De nyeste 
murene har er fra 1600-tallet. De 
eldste er fra det arabiske styret 
fra år 711 til 1249.

Første bad i Atlanterhavet – med 

hele kysten forut.



FRA BYEN LAGOS – BROSTEIN OG VEGGMALERIER

Trange og bratte gater med 

brostein og flotte 

veggmalerier.

Søndag

Knut, Margaretha, Ellen, Tom, 

Elin og Trude hadde en flott 

utforskingstur første dag i 

Lagos



KONSERTDAG SØNDAG KVELD  XL FESTIVAL DE COROS DO ALGARVE

V CICLO de ENCONTROS 

CORAIS em TERRAS do 

INFANTE 

De 30 de OUT. A 6 de Nov. 2016 

LAGOS - LUZ

Coros Participantes

Grupo Coral de Lagos

Grupo Coral Ossònoba

Nesodden & Frogn Kammerkor

Camerata Vocal de Torres Vedras

Mãos que Cantam

Søndag 



KONSERT I IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO LAGOS

Lagos historie forts.
På grunn av sin allerede viktig havn, ble 
byen kolonisert av romerne og integrert 
i den romerske provinsen Lusitania, og 
ble kjent som Lacóbriga. Med fallet av 
Roma, byen Lagos ble okkupert i det 6. 
århundre av vestgoterne fra Kongeriket 
Toledo og senere av 
bysantinerne. Maurerne kom i det 8. 
århundre fra Nord-Afrika, navnga de 
stedet Zawaia (som betyr lago, eller 
innsjø). Det ble en del av den mye større 
kystbyen al-Gharb, som til slutt ble kjent 
som Algarve. Maurerne befestet byen og 
etablerte viktige handelsforbindelser til 
Nord-Afrika fra sine baser på den 
iberiske halvøy.

Søndag kveld

For første gang så vi et døvekor – som på døvespråk tolket 

Ave Maria av Schubert – et unik stemning, vi lærte også 

klappe på døvevis.



KONSERTEN SØNDAG KVELD

Lagos historie
Selv som kong Afonso Henriques
avanserte i sør, så ble de ingen 
kristen gjenerobring i Algarve og 
Alentejo, som forble under maurisk 
kontroll. Kong Sancho I sine styrker, 
med støtte fra korsfarere, brukte 
Lagos som et springbrett for å 
angripe festningen Alvor. Zawaia ble 
til slutt tatt til fange av kong Afonso
III av Portugal i 1241, og ble endelig 
tatt i 1249. Fra denne perioden 
begynte kongen å omtale seg som 
“kongen av Portugal og Algarve”, 
understreker det faktum at Algarve 
(som hadde så lenge vært styrt av 
maurerne som et fremmed land) 
hadde blitt annektert inn i 
herredømme av den portugisiske 
kongen. Lagos ble et selvstendig 
jurisdiksjon under lov av kong Peter I 
i 1361.

Søndag



Vi var fascinert av 

brosteinene i Lagos

LAGOS - BROSTEINSBYEN

Slaget
Slaget ved Lagos var et sjøslag mellom 
Storbritannia og Frankrike som fant sted 
19. august 1759 under syvårskrigen
utenfor kysten av Spania og Portugal og 
oppkalt etter Lagos i Portugal. Den 
britiske flåten la raskt til havs i to 
divisjoner med en avstand mellom seg på 
om lag en nautisk mil. Natten mellom 17. 
og 18. august mistet fem av skipene til de 
la Clue flaggskipet sitt av syne og de 
satte kurs mot Cádiz. De andre syv som 
var blitt forsinket i håp om å finne de fem 
andre skipene ble tatt igjen av Boscawen
og angrepet om ettermiddagen den 18. 
august. Et skip, «Centaure» med 74 
kanoner ble erobret etter å ha gitt tapper 
motstand som forårsaket at det britiske 
flaggskipet ble kraftig skadet. Boscawen
flyttet så over til «Newark».
Natten til 19. august forandret to franske 
skip («Souverain» og «Guerrier») kurs 
mot vest og klarte å kome seg unna. Dei 
fire gjenværende skipene rømte nordover 
og inn i portugisisk farvann nær Lagos, 
der «Océan», flaggskipet til de la Clue, og 
«Redoutable» ble drevet på grunn og 
ødelagt, mens «Téméraire» og 
«Modeste» ble kapret.
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https://no.wikipedia.org/wiki/Storbritannia
https://no.wikipedia.org/wiki/Frankrike
https://no.wikipedia.org/wiki/1759
https://no.wikipedia.org/wiki/Syv%C3%A5rskrigen
https://no.wikipedia.org/wiki/Spania
https://no.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://no.wikipedia.org/wiki/Lagos_(Portugal)
https://no.wikipedia.org/wiki/Nautisk_mil
https://no.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1diz
https://no.wikipedia.org/wiki/Lagos_(Portugal)


HOTEL TIVOLI – EN POSITIV OPPLEVELSE

Hotel Tivoli i Lagos

Har utendørs og innendørs 
svømmebasseng, hage, 
koselige stuer med bar, 
nydelig mat og mange, 
mange etasjer, rom 
korridorer. 



HOTEL  TIVOLI VED BASSENGKANTEN

Unni, Torunn og Trude er de faste morgenbaderne, mens 

andre besøkte bassengkanten når det var varmt og deilig.

Fra hotellets hage



HOTEL TIVOLI - ØVELSESLOKALET

Godt øvelseslokale, selv om det 

var litt mørkt.

Her fra hagen til hotellet



FISKEMARKEDET I LAGOS - BÅDE FISK OG GRØNT

Einar, Elin og Trude 

var fascinert av det 

store utvalget  på 

fiskemarkedet, og 

Tom valgte selvsagt 

fisk da han bestilt 

lunch den dagen.

Mandag



MANDAG KVELD MIDDAG OG NEW ORLEANSORKESTER

Etter en bedre middag var det underholdning på 

hotellet av et New Orleans-orkester og noen i 

koret svingte seg, mens andre bare lyttet. Koret 

opptrådde også og høstet stor applaus.

Mandag
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LAGOS – SIGHTSEEING TUR 

Elin samler på kirker og da  måtte vi innom 

denne – en av dem vi ikke sang i. Den vakre 

Santa Marias interiør er verd et besøk.

Mandag

Lagos har også et par gamle kirker, som 
er verd et besøk. Sognekirken Santa 
Maria er opprinnelig fra 1500-tallet 
med hovedportal i renessansestil, og 
vakre interiører. 1700-tallskirken Sao 
Antonio har meget forseggjorte 
interiører typiske for Algarvekysten, her 
er den overdådige barokke stilen 
fremtredende. Azujeros er betegnelsen 
på paneler som er utskårne og malte og 
forgylte. I denne kirken finnes det åtte 
slike paneler, som beskriver gjerningene 
og miraklene til Sant Antonius, som 
kirken er vigslet til.



DEN STORE UTFLUKTDAGEN – HER  STOPP I ALMÀDENATirsdag

Almàdena - Landsbyen ligger i Vale de Barão. Den 
ligger 3 kilometer nord for fiskelandsbyen Burgau
og 4 km fra Luz, like utenfor grensen av sydvestre  
Alentejo og naturparken.

Almádenas ligger på kanten av fruktbare 
sedimentære avsetninger inkludert "ribeiras" av 
Almádena, Burgau og Vale de Barão. Tidligere 
fokuserte lokale bøndenes på å dyrke stedets 
mandler, oliven og carob bønner. Men en ekstra 
avling, ris, blomstret og ble følgelig dyrket i  
lavlandet sør vest for landsbyen. 



UTFLUKT TIRSDAG TIL MONCHIQUE – vinsmaking og korktrær

Kork-barken var helt  spesiell og det er det vi kikker på her.

Tirsdag

Monchique er en kommune i 
Distrito de Faro i den portugisiske 
regionen Algarve. Kommunens 
areal er 395,3 km² og i 2006 hadde 
den 6 441 innbyggere. 

Lagos er en spennende blanding av 
det nye og det gamle Portugal. 
Småbyen ligger sentralt i den 
vestre delen av Algarvekysten. Et 
fort fra det 17. århundre vokter 
innseilingen til havnen. Byen var en 
sentral havn for de store 
seilskutene i handelstrafikken 
mellom Portugal og Afrika på 
1500-tallet. Mange av de historiske 
bygningene fra ulike perioder er 
godt bevarte og vel verd et besøk. 
Det "nye" Lagos er en moderne 
småby med et koselig 
handlesentrum i historiske 
omgivelser. Brosteinslagte 
handlegater med moderne 
butikker og yrende liv gir et 
inntrykk av en levende by. Hver 
søndag er det ferskvaremarked ved 
bussterminalen ved gangbroen til 
marinaen. Byen har klassiske 
blomsterdekorerte kvartaler, 
hvitkalkede bygninger og en flott 
ny marina. 



UTFLUKT TIRSDAG TIL MONCHIQUE – VINGÅRD MED SMAKSPRØVER

Honningen var helt himmelsk, og 

noen likte honningdrammen mer 

enn andre.

Tirsdag



UTFLUKTDAGEN - VINSMAKING

Guide og vert på vingården måtte 

selvsagt takkes med sang.

Tirsdag



UTFLUKTSDAGEN – HER VED VERDENS ENDE – FOIA 902 moh

Portugiserne 
kan Pommes 
frites! 

Vi besøkte også Foia, det høyeste 

fjellet i Algarve (902 meter) med 

fantastisk utsikt over det meste av 

Algarve. Her ligger både en 

meteorologisk stasjon, antenner 

for radio, TV, telefon og et 

radaranlegg.

Tirsdag



UTFLUKTSDAGEN - CABO DE SÃO VINCENTE FYR

Europas syd-vestlige hjørne 
med fyr bygget over restene av 
kapellet der relikviene av St. 
Vincent (São Vicente på 
Portugisisk) ble oppbevart fra 
779 – 1173, nesten 400 år. 
Dette er ett av Europas 
kraftigste fyr. I 1474 ble 
Christofer Columbus med et 
skip fra Genova som skulle til 
Chios i Egeerhavet, det kristne 
Europas utpost mot Det 
osmanske riket. I 1476 seilte 
han ut på Atlanterhavet for 
første gang. Flåten  skulle på 
handelsreise til England. 
Flåten ble angrepet av 
franskmenn ved Kapp St. 
Vincent, skipet hans ble satt i 
brann, og Columbus reddet 
seg ved å kaste seg i sjøen og 
svømme i land, hvilende på en 
mastestokk.

Her kom vi inn og kjøpte 

kort og tok noen 

fantastiske bilder av 

kystlinjen

Tirsdag

https://no.wikipedia.org/wiki/1474
https://no.wikipedia.org/wiki/Chios
https://no.wikipedia.org/wiki/Egeerhavet
https://no.wikipedia.org/wiki/1476
https://no.wikipedia.org/wiki/Atlanterhavet
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Cabo_de_S%C3%A3o_Vicente&action=edit&redlink=1


UTFLUKTSDAGEN  – besøke keramikkverkstedTirsdag
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UTFLUKTSDAGEN – BESØK TIL FORTALEZA FORT

Havet er rett ut, fortet ligger helt 

ytterst. Her ser vi fortet innenfra –

med et enormt kompasshjul. 

Fortets åpningstid gjorde at vi ikke 

fikk sett det fra innsiden, derfor 

bilder fra nettet.

Fortaleza Sagres ligger på sør-
spissen av Sagres Peninsular og 
dette unikt designede fortet 
beskyttet byen fra nordafrikanere 
på tokt. Sagres fort er ikke et 
klassisk konstruert fort, det er mer 
en stor vegg som deler fastlandet 
fra nesset, der de andre tre sidene 
er beskyttet av 60 meter høye 
klipper. Innenfor festningens 
murer er et gigantisk vind 
kompass som ble brukt i tidlig 
navigasjon og Nossa Senhora da 
Graça – det liten kapellet.

Det var her Henry navigatøren 
forberedte sine ekspedisjoner med 
nye metoder til ukjente hav rundt 
vestsiden i Afrika, som innledet 
Portugals utforsker-æra på 1400-
tallet. Plasseringen av Fortaleza 
de Sagres har gjort fortet 
strategisk viktig spesielt i de neste 
århundre med økt handel fra 
Middelhavet, Afrika og Nord-
Europa. Henriks privatbolig var på 
Cabo de Vincent der dagens fyr er, 
men han døde i Sagres fort i 1460.

Tirsdag



FRA BUSSTUREN FRA FRA FOIE OG CABO TIL ALMÀDENA  

Vi var fascinert av 

det karrige 

landskapet med 

jordbruk, vindyrking 

og forskjellige 

næringer.

Her er 

storkereir

på

toppen 

av strøm-

stolper.

Tirsdag



FELLES MIDDAG MED FADO-UNDERHOLDNING I O CANGALHO, 

BARRAO SAO JOÃO 

Etter en lang dag i buss med 

flere sightseeinger, måtte 

damene brushe seg litt  opp 

før middag og Fadokveld.

Tirsdag

Fado (av latin fatum, dvs «skjebne», jfr
det engelske fate) er en portugisisk 
musikkstil og foredragsmåte med folkelig 
opphav. Særlig Lisboas fattigere bydeler 
Alfama og Mouraria regnes som fadoens
hjemsted.

Fado framføres av en solosanger 
(fadista) som vanligvis akkompagneres 
av guitarra portuguesa, men også andre 
instrumenter kan brukes særlig spansk 
gitar. Musikken går 2/4 eller 4/4 takt. 
Den ofte intenst sentimentale musikken 
går i todelt takt, med hyppige synko-
peringer og særegne moduleringer. 
Tekstene handler om ulykkelig kjærlighet, 
sosial urett, nostalgiske følelser, og 
lengsel etter bedre tider. Fado beskrives 
som portugisisk blues og er beslektet 
med Kapp Verdes morna. Den melan-
kolske lengten kalles med et portugisisk 
ord for saudade. 

https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Alfama&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Mouraria&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Cister#Portugisisk_gitar
https://no.wikipedia.org/wiki/Akustisk_gitar
https://no.wikipedia.org/wiki/Synkope
https://no.wikipedia.org/wiki/Modulering
https://no.wikipedia.org/wiki/Blues
https://no.wikipedia.org/wiki/Kapp_Verde
https://no.wikipedia.org/wiki/Morna


LANGTUR-DAGEN TIL FOTS LANGS KLIPPENE

Kystlinjen fra Lagos og nordover er 
full av bratte klipper med 
fantastiske strender.

Onsdag



ATLANTERHAVET - PRAKTFULLT

Tidlig på 1400-tallet blei Portugal ei 

stormakt på havet. Henrik sjøfareren

(sønn av kong Johannes 1.) var en av 

lederne for den rike Kristusordenen, 

og han fikk denne til å starte en 

sjømannsskole i Sagres på 

Algarvekysten. Her blei det blant 

annet forska på og undervist i 

kartografi og navigasjon, og flere 

ekspedisjoner blei sendt ut. Et tidlig 

resultat var bosetting på Kanariøyene, 

der det allerede bodde berbere, som 

blei tatt som slaver.

https://no.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://no.wikipedia.org/wiki/Henrik_sj%C3%B8fareren
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Johannes_1.&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Kristusordenen
https://no.wikipedia.org/wiki/Sagres
https://no.wikipedia.org/wiki/Algarve
https://no.wikipedia.org/wiki/Kartografi
https://no.wikipedia.org/wiki/Navigasjon
https://no.wikipedia.org/wiki/Kanari%C3%B8yene
https://no.wikipedia.org/wiki/Berbere


Kystlinjen fra Lagos innbød til flotte 

forturer, bad og klippevandring.

Elin, Ellen og Trude hadde en 

fantastisk tur til  Praia d’Ana hvor 

Trude badet, vi spiste lunch og 

drakk iskald øl i sola.

LANGTUR-DAGEN TIL FOTS LANGS KLIPPENE

Torunn, Sverre, 

Margaretha, 

Knut, Unni 

besøkte  også 

stranda og 

forfrisket seg.

Onsdag



Vestlige Algarve består av enorme 
sandstrender og høye klipper, hvorav 
mange har blitt erodert og formet av 
kraftig hav som går langs kysten. 
Denne fascinerende kysten Ponta da 
Piedade regnes som den beste naturlige 
funksjonen, med klippene av odden 
skåret inn rock pilarer, naturlig tunneler 
og skjulte grotter. Disse gylne sandstein 
klipper misshaped vinkler står i sterk 
kontrast til dype turquoises og greener 
av havet, og hele regionen er best 
beskrevet som rett og slett fantastisk.

ALGARVEKYSTEN PORTUGAL

Mer om Algarve – musikkstilen Fado
Fado var opprinnelig ingen respektert musikkform, 
men ble i løpet av 100 år anerkjent. Etter Salazars
autoritære regime, estado Novo, falt i 1974 ble 
fado forbundet med det gamle, konservative 
Portugal. Salazars regime støttet fado som 
underholdning og bidro til å gjøre fado til landets 
nasjonale musikk. Musikkformen er trolig en 
sammensmelting av det landlige Portugals egne 
tradisjoner og sang/dans fra Brasil, de portugisiske 
øyene i Atlanterhavet og Portugals kolonier i 
Afrika. Migrasjon innenfor Portugals kolonirike 
brakte disse tradisjonene i kontakt med hverandre. 
Fado blir ofte fremført i restauranter, kafeer, 
nattklubber og i tillegg på profesjonelle 
konsertscener.

https://no.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B3nio_de_Oliveira_Salazar
https://no.wikipedia.org/wiki/Estado_Novo_(Portugal)


LIONS CLUB - VELDEDIGHETSKONSERT

Lions Clubs International (The 
International Association of Lions
Clubs) er en verdensomspennende 
organisasjon med 45 000 klubber 
og 1,35 millioner medlemmer i 
over 200 land og geografiske 
områder verden over. Dette gjør 
klubben til den største humanitære 
serviceorganisasjonen i verden.

Knut vant en korkonset på loddsalget hos 

Frelsesarmeens innvielseskveld, og ønsket at 

kammerkoret  skulle holde en veldedighets-

konsert arrangert av Lions Clube de Lagos som 

skaffet klubben 7000 Euro i billettinntekt!

Onsdag

https://no.wikipedia.org/wiki/Organisasjon


GROTTETUR MED BÅT



BÅTTUR MED GROTTEBESØK
Kysten av Lagos er full av utspring, grotter og fantastisk skue.

Onsdag



MANGE HERLIGE LUNCHER I LAGOS

Vi fikk stamkafe og stamgate for alle 

luncher.

34



LAGOS – MURENE RUNDT BYEN

Denne borgen i Lagos ble bygd av 
maurere på begynnelsen av 700-
tallet Fra 1576 til 1755, var Lagos 
en høyt profilert by i Algarve, inntil 
den gamle portugisiske byen ble 
ødelagt av jordskjelvet og 
tsunamien i 1755. Noen 
festningsvegger fra det 16. 
århundre står fortsatt, samt 
guvernørens slott og mange av 
bygningene er fra det 17. århundre.

Vi fant alltid veldig 

koselige  spisesteder 

med nydelige mat og 

veldig store ølglass.



STOPP HOS KNUT OG INGER-LISE

På terrassen 
og ved 
svømme-
bassenget hos 
Knut og Inger-
Lise

Torsdag
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SPASERTUR TIL PONTA PIEDADE - PILGRIMSLEDENTorsdag
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FRA NYDELIGE PONTA DE PIEDADE I LAGOS
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FRA NYDELIGE PONTA DE PIEDADE I LAGOS
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MYE GOD MAT OG HYGGELIG SAMVÆR  I LAGOS

Selfies!



FREDAG – KONSERT I IGREJA NOSSA SENHORA I LUZ

Publikum fylte opp alle stolene.

Vi sang Halleluja sammen med Wacc og denne kan du høre på

https://www.youtube.com/watch?v=PCB7-pjiJNY

Konsert sammen  

med Knuts kor 

Western Algarve 

Community Choir

WACC.

Fredag



AVSLUTNINGSMIDDAG FORTALEZA RESTAUANT I LUZ MED WACC
Fredag



Knut ble takket, og kammerkoret bidro til underholdningen

Kammerkoret bidro med duett 

av ekteparet Borknes/ 

Forsland, fløytespill av Anne 

Marit, katteduett av dirigent og 

frue, og våre faste solister tro 

til.

Western Algarvekoret hadde 

med tekster til gamle engelske 

slagere – som også vi kunne.

Knut og Inger-Lise ble takket for fantastisk vertskap, 

guide og opplegg på denne korturen.

Fredag



Fra festmiddagen i Luz

.

Et utsøkt måltid



TAKK  FOR FLOTT KORTUR – MED GOD BLANDING AV KONSERTER, SIGHTSEEING, 
SOSIALT SAMVÆR OG MANGE GODE OPPLEVELSER. EN VELDIG FIN TUR.
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