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GROEPSREIZEN 2 REIZEN DE TOERIST

 

LISSABON: MELANCHOLIEK, AUTHENTIEK &  

EIGENZINNIG 

GROEPSREIS LISSABON 
 

Lissabon is de laatste 'vriendelijke hoofdstad' van Europa. Allicht wordt het geen liefde op het eerste gezicht, maar als je de tijd neemt, 

bezwijk je al snel voor haar spontane charme en 'saulade' (melancholie). De volkse straatjes van Lissabon - oh zo authentiek - hebben 

aan het modernisme weten te ontsnappen. Voor hoe lang nog? De obsederende klanken van de fado jagen je de rillingen over de rug… 

Laat je rijden door de piepende trams, slenter door de Alfama wijk, waar de tijd heeft stil gestaan sinds de Moren - in scherp contrast 

met de gedurfde, moderne kant van Lissabon 

Baixa/Chiado 

Baixa is de traditionele commerciële wijk van de stad, waar u kunt ronddwalen in de winkelstraten en u kunt laten verleiden door de    

talrijke etalages. Chiado is een gesofisticeerde wijk voor het jonge volkje, artiesten en intellectuelen : hier vindt u legendarische cafés zoals 

A Brasileira, theaters, kunstacademiën, enz 

Alfama/Castelo/Mouraria 

Alfama is één van de oudste wijken van Lissabon.  De wijk werd grotendeels gespaard tijdens de aardbeving van 1755 en heeft in ruime 

mate zijn origineel karakter weten te behouden.  De oude wijken Castelo, met het vermaarde Castelo de São Jorge, en Mouraria palen 

aan Alfama.  Elk jaar in de maand juni worden in de straten van de 3 wijken feesten georganiseerd als eerbetoon aan de populaire      

heiligen. 

Bairro Alto/Santos 

De Bairro Alto is één van de meest karakteristieke en één van de mooiste wijken van de stad.  Het is een plek waar de mensen samen-

komen in een eclectische, multiculturele sfeer.  U treft er modeboetieks, traditionele restaurants, bars, tearooms en boekhandels aan. 

In de zone Santos bevinden zich enkele van de meest trendy bars en discotheken van Lissabon, naast restaurants, musea en een        

uitgebreide keuze aan designboetieks. 

Belém 

Belém is onlosmakelijk verbonden met de Portugese ontdekkingsreizen.  Het is van hieruit dat de vermaarde ontdekkingsreizigers      

afreisden naar de nieuwe wereld.  Vandaag is het een groene wijk met veel ruimte en diverse parken, en uiteraard belangrijke             

monumenten die u niet mag missen.  Zeker doen : het Mosteiro dos Jeronimos, het Monument van de Ontdekkingsreizigers, de Torre de 

Belém en het Cultureel Centrum van Belém. 

Parque das Nações 

Het Park der Naties is een ideale uitstap voor alle leeftijden en een cultureel centrum van de stad.  De tuinen liggen op de oevers van de 

rivier en omvatten talrijke attracties, zoals bijvoorbeeld het Atlantisch Paviljoen, een evenementencentrum, het nieuwe Casino, het     

Paviljoen van de Kennis en de toren Vasco da Gama.Zonder uiteraard het populaire Oceanarium te vergeten, het reuzenaquarium dat 

jong en oud blijft verbazen.  Maak zeker een ritje in de kabelbaan, het uitzicht op de rivier en de stad is verbluffend ! 
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PRIJS EN VOORWAARDEN 

HOTEL PORTO BAY MARQUÊS****  
 

Hotel Porto Bay Marquês is het viersterrenhotel van de PortoBay-groep in Lissabon. Het is gelegen in de Rua Duque de   

Palmela, vlak om de hoek bij het plein Praça Marquês de Pombal en slechts enkele stappen verwijderd van de Avenida da 

Liberdade. Een aangename wandeling brengt u bij de voornaamste toeristische attracties van de stad. De 72 kamers en    

suites zorgen voor comfort en ruimte, ideaal voor wie zich vertroeteld wil voelen.   

PROGRAMMA 

 

27/09/2019  Brussel - Lissabon 

Vertrek in Brussel met TP643 om 15u30. Bij aankomst in de luchthaven van Lissabon om 17u30 wordt u opgewacht door de gids.    

Transfer naar het centrum. Na de check in wandeling naar restaurant L’eão D’Ouro voor diner. Retour (te voet) naar het hotel en      

overnachting. 

 

28/09/2019  Lissabon 

Na het ontbijt vertrek voor een verkenning van de stad per tuktuk. De route eindigt via de Alfama wijk aan het São Jorge kasteel vanwaar 

u panorama uitzicht geniet op de stad. Lunch in Casa do Leão in het kasteel. Nadien afdaling naar de rivier voor een unieke zeiltrip van 2 

uur. Het is een unieke gelegenheid om Lissabon vanuit een ander perspectief te ontdekken.  Diner in restaurant Bica dos Sapatos (langs 

de Taag). Retour per bus naar het hotel en overnachting. 

 

29/09/2019  Sintra - Cascais 

Rit naar Sintra, het lieflijke stadje gelegen tussen beboste ravijnen en zoetwaterbronnen was ooit de favoriete zomerverblijfplaats van de 

koningen van Portugal. Bezoek aan het Pálacio da Vila met de vreemde conische schoorstenen. Lunch aan de zee in restaurant Mestre 

Zé, Guincho. Terugrit  via het meest Westelijke punt van Europa , Cabo da Roca en de mondaine badplaatsen Cascais en Estoril. Transfer 

naar de luchthaven. Terugvlucht met TP642 om 19u55 en aankomst te Brussel om 23u35. 

 

Prijs: 

• Prijs per persoon:  1210 € per persoon  (bij min. 15 betalende deelnemers) 

 

Inbegrepen: 

• Rechtstreekse vluchten met TAP Portugal Brussel-Lissabon-Brussel, inclusief luchthaventaksen en bagage 

• 2 overnachtingen in een standaard twin kamer in Hotel Porto Bay Marquês**** 

• De vermelde maaltijden inclusief dranken (1/4l wijn, water en koffie of thee) 

• Deluxe moderne autocar + tolgelden 

• Engelstalige gids (of Nederlandstalige gids) indien beschikbaar bij boeking 

• Toeristenbelasting Lissabon 

 

Niet-inbegrepen: 

• Persoonlijke uitgaven 

• Gebruikelijke fooien 

• Verzekeringen:  

  -> Annulatieverzekering: 45 €/persoon 

  -> All-in verzekering:  60 €/persoon  (annulatie + bijstand + bagage) 


