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ReisbeschRijving

De beste manier om kennis te maken met de rijkdom van de Portugese cultuur, historie 
en tradities is met een verblijf in één van de schitterende en vaak indrukwekkende  
pousadas. In de jaren 40 besloot de Portugese regering de ‘Pousadas of Portugal’ in het 
leven te roepen. Dit had als doel om een groot aantal historische en cultureel belang- 
rijke gebouwen te behouden door ze om te bouwen tot (vaak) luxe hotels. Veel Pousada 
hotels zijn voormalige kloosters, paleizen of kastelen, die volledig zijn gerestaureerd met 
behoud van het traditionele karakter uit vervlogen tijden.

hOOgTePUnTen
 Lissabon  Beja  
 Evora   Estoi  
 Marvao  Faro  
 Estremoz

DAgbeschRijving
Dag 1 en 2: Lissabon - Evora
Na aankomst op de luchthaven van Lissabon reist u landinwaarts naar Evora, de hoofdstad van 
de Alentejo. Evora is één van Portugals best bewaarde middeleeuwse steden en staat terecht op 
de UNESCO Werelderfgoedlijst. Binnen de 14e eeuwse stadsmuren is zoveel te zien dat u hier 
moeiteloos minimaal een hele dag kunt doorbrengen. We noemen slechts de kathedraal met het 
klooster, de Romeinse Diana tempel, de Capela dos Ossos en het Praca Giraldo. Verder is Evora 
een gezellige stad met restaurants waar u kunt genieten van de specialiteiten uit de Alentejo. 

Dag 3: Marvao 
Het prachtige glooiende landschap met wuivende korenvelden, omzoomd door olijf- en kurk-
bomen, glijdt aan u voorbij op weg naar Marvao, één van de mooiste dorpen van de Alentejo.  
Hier vindt u een kasteel, vanwaar u van een adembenemend uitzicht geniet. De relatief eenvoudige 
pousada ligt “verstopt” in de smalle, kronkelende straatjes van de oude stad binnen de 13e eeuwse 
stadsmuur. 

Dag 4: Estremoz
Min of meer langs de Portugees/Spaanse grens zakt u verder af naar het zuiden. Via Elvas, Vila 
Vicosa en het kasteel bij Monsaraz bereikt u het overnachtingsadres in Estremoz. 

Dag 5: Beja 
Vandaag gaat u op het gemak nog verder zuidelijk door een landschap vol glooiende vlaktes, wijn-
gaarden en verstilde dorpjes. Bezoek het grootste stuwmeer van Europa, Barragem do Alqueva, 
voordat u arriveert in Beja, waar u vandaag overnacht. Een heerlijke ontspannen plaats met 
mooie pleinen, heerlijke restaurantjes en natuurlijk een aantal interessante bezienswaardigheden, 
allemaal op korte loopafstand van elkaar. Zoals diverse musea, een klooster en een prachtige kerk. 
Ook de omgeving van Beja is prachtig; de stad wordt omgeven door goudkleurige korenvelden. 

Dag 6, 7 en 8: Estoi - Faro
U rijdt het groene achterland van de Algarve binnen. U kunt dat bijvoorbeeld doen via de route 
door het Natuurpark Vale do Guadiana en langs de gelijknamige grensrivier met bezoekjes aan 
Mertola, Alcoutim en Castro Marim. Eind van de dag komt u aan in het ‘paleis’ in Estoi, uw logeer- 
adres voor de komende twee nachten. Estoi is een authentiek dorpje met een leuk dorpsplein,  
ca. 10 km van Faro. U kunt de komende dagen natuurlijk doorbrengen aan het strand, maar er is 
ook genoeg reden om er op uit trekken door het prachtige binnenland en bijvoorbeeld te stoppen 
in Loulé, Silves en (Caldas de) Monchique. De laatse dag vliegt u terug vanaf Faro naar Nederland.
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Portugal: Alentejo en Algarve 8 dagen

zonvaart.nl
tel. 0880 660 880

o.b.v. 2 personen, 7 overnachtingen in Pousadas, incl. rechtstreekse vluchten 
van Amsterdam naar Lissabon en van Faro naar Amsterdam met ruimbagage en 
middenklasse huurauto voor 7 dagen.

in samenwerking met Isropa Reizen - 2001P


