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Myöhään torstai-iltana saavuimme Lissabonin lentokentälle, jossa meitä oli vastassa Margarida, joka vastasi
tapahtuman järjestelyistä Portugalissa. Matkasimme kohti majoituspaikkaa ja tällä kertaa olimme kaikki
samassa asunnossa yötä. Saimme kaikki yöpyä Margaridan äidin Helenan kakkosasunnolla, joka osoittautui
todella mukavaksi, sillä olimme kaikki yhdessä koko ajan. Helena loihti meille joka ilta mahtavia illallisia,
jolloin pääsimme tutustumaan portugalilaiseen ruokaan ja juomaan. Ensimmäisen illan aikana tapasimme
myös muita paikallisia opiskelijoita ja tutustuimme toisiimme erilaisten leikkien avulla. Koska reissu oli
monelle lappeenrantalaiselle ensimmäinen Estiem-reissu, pääsimme myös opettelemaan Estiem-lauluja,
joita tapahtumissa lauletaan.

Perjantai-aamuna suuntasimme aamiaisen jälkeen kohti Cascaisia,
jossa olimme päivän rannalla ja nautimme auringosta. Tämän jälkeen
kävimme hieman kiertelemässä ja katselemassa paikkoja. Illalla
meille pidettiin portugalin kielen kurssi, jonka aikana opimme kielen
alkeita ja kuulimme omat portugalilaiset nimemme.

Lauantaina meillä oli vuorossa Lissaboniin
tutustumista. Kiersimme nähtävyyksiä ja kuulimme
hieman historiaa kohteista. Joukkoomme liittyi taas
lisää paikallisia opiskelijoita ja pääsimme tutustumaan
myös heihin. Paikallisia leivonnaisia pääsimme
maistelemaan suositussa ja kuuluisassa kahvilassa,
josta saa kuulemma koko Lissabonin parhaat
leivonnaiset. Lisäksi kävimme olut-museossa, joka oli
mielenkiintoinen, varsinkin maistiaiset olivat monen
mieleen. Illalla vuorossa oli opiskelija-festarit yhdellä
yliopiston kampuksella. Illan aikana esiintyi useita
huikeita dj:tä ja kokonaisuudessaan festarit olivat
mahtavat: paljon ihmisiä ja hyvä meininki.

Edellinen ilta venähti hieman pitkäksi, joten sunnuntaina nukuimme pitkään. Aamiaisen jälkeen lähdimme
kohti Sintraa. Se on pieni kaupunki lähellä Lissabonia ja on yksi UNESCON maailmanperintäkohteista. Paikka
oli todella kaunis ja aika kului pieniä kujia pitkin kävellen ja maisemia ihastellen.

Jo olikin viimeisen illan vuoro ja illallisen jälkeen
hengailimme kaikki yhdessä ja tarjosimme tuliaiseksi
tuomaamme Minttua. Ilta jatkui kohti keskustaa, jossa kävimme muutamissa baareissa.
Maanantai-aamuna pakkasimme matkalaukut ja lähdimme kolmella henkilöautolla kohti Coca-colan
tehdasta. Yritysvierailu oli todella hyvä ja mielenkiintoinen. Pääsimme kiertämään ja näkemään tuotantoa,
sekä kuulemaan Coca-colan historiasta. Lopuksi tuotantojohtaja kävi esittäytymässä meille ja pääsimme
kyselemään häneltä kysymyksiä ja nauttimaan hyviä virvokkeita.

Tehtaalta matkamme
jatkui kohti yliopistoa ja
kampusta, jossa
tuotantotaloutta
opiskellaan. Kiersimme
hieman yliopistolla ja
tämän jälkeen söimme
lounaan
yliopistoravintolassa.
Tämän jälkeen
paikallisten
opiskelijoiden oli
mentävä hetkeksi
pakollisille luennoille,
joten me
lappeenrantalaiset
päätimme käyttää ajan hyödyksi ja suuntasimme shoppailemaan keskustaan. Tämän jälkeen olikin jo aika
lähteä kohti lentokenttää. Vielä haikeat hyvästit ihanille Margaridalle ja Helenalle. Sen jälkeen olikin jo aika
hypätä koneeseen kohti Helsinkiä. Reissu oli kaikin puolin mahtava ja innolla jäämme odottamaan, kun
saamme portugalilaiset vieraaksemme Lappeenrantaan ensi helmikuussa.
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