Lappeenranta visits Coimbra - LG Exchange 2.10.2017-9.10.2017
1.10.2017 klo 18:00, Helsinki-Vantaan lentokenttä @The Oak Barrel. Aleksi ja Otto
kohottavat stobensa ilmaan. Kling! Matka on virallisesti alkanut, homma rokkaa, BON
VOYAGE!!! Edessä 24h matka kohti Portugalia sisältäen 18h vaihdon Pariisin lentokentällä.

2.10. Iltaan mennessä kaikki
osallistujat

olivat

saapuneet

Coimbraan lukuun ottamatta
Maijaa,

joka

saapui

vasta

seuraavana päivänä. Loppuillan
ohjelmassa

oli

päivällinen

ja

paikallisissa baareissa kiertelyä
tutustuen paikallisiin hosteihin.
Halvimmillaan
tarjolla

kuppiloissa

olutta

70

oli

sentin

hintaan, joka tietysti kelpasi meille suomalaisille paremmin kuin hyvin.

3.10. Tiistaina lähdimme puolen päivän aikoihin katsomaan paikallista suurta puutarhaa, joka
ennen toimi lääketieteellisenä varantona. Tämän jälkeen seuraamme liittyi enemmän paikallisia
tutalaisia, joihin tutustuimme erilaisten piirileikkien muodossa. Seuraavaksi vuorossa oli
kaupunkikierros. Kierroksen aikana vierailimme yliopistolla, ja näimme upeita nähtävyyksiä,
joiden historiasta paikalliset kertoivat. Päivän taittuessa illaksi siirryimme seuraamaan
paikallista fuksipromootioita, josta suuntasimme Coimbran yöelämään.

4.10. Edellisen illan venähtäessä pitkäksi nukuimme lähemmäs puolta päivää. Päivällä
kiertelimme kaupunkia omatoimisesti. Keskiviikkona alkoi viiden päivän pituiset festivaalit.
Suomalaisesta festarikulttuurista poiketen ohjelma alkoi vasta yhdentoista aikaan illalla jatkuen
aina aamukuuteen asti. Paikallisten aikataulut olivat totutusti hieman liukuvia, joten
festareillekin kannatti tosin suunnata vasta kello kahden paikkeilla.

5.10. Torstaina oli rantapäivä.
Suuntasimme

junalla

tunnin

matkan päähän rantakaupunkiin
nimeltä Figuera Da Foz, jossa
sijaitsee Portugalin pisin ranta.
Siellä vietimme muutaman tunnin
auringosta

nauttien.

Rantareissun jälkeen seurasi pari
tuntia
Torstain

siestaa

ennen

ohjelmassa

”International
tarjosimme

fiestaa.
oli

myös

Night”,

joten

suomalaisia

juomia

paikallisille, ja maistelimme itse Portugalin tarjontaa. Illanvieton jälkeen tapahtui siirtyminen
tuttuun tapaan kaupungin yöhön, josta matka jatkui festivaaleille.

6.10. Perjantaina seuraamme liittyi ystävämme LUT:sta Samppa ja Sampsa, jotka viettävät
vaihtovuottaan tällä hetkellä Lissabonissa. Perjantain alkupäivä meni suurilta osin levätessä,
mutta suurin väsymys oli selätetty iltaan mennessä. Pirteimmät kiertelivät kaupunkia jo
aamupäivästä asti ja lähettivät postikortteja Suomeen. Illalla suuntasimme koko joukolla
ravintolaan, josta matka jatkui pubin kautta jälleen festarialueelle.

7.10.

Lauantain

päiväohjelmassa

oli

tehdä

mytologia-teemaisia

asuja

sunnuntain

paraatiin,

materiaaleina
muovipusseja
narua.

sinisiä
ja

valkoista

Onnistuneet

asukokonaisuudet nähtävissä
viereisessä kuvassa.

Päivällä

oli vapaata ohjelmaa ja illalla
suunnattiin totutusti taas
paikalliseen yöelämään.

8.10. Sunnuntai oli monen paikallisen opiskelijan kauan odotettu kohokohta, opiskelijaparaati.
Monia erilaisia asuja vilisi katukuvassa ja laulu raikasi, niin myös meidän suomalaisten toimesta.
Paraati päättyi paikalliseen ”fuksikasteeseen”. Viimeinenkin ilta jatkui monella aamuun asti ja
siitä sitten lähdettiin omia reittejä kotimatkalle.

