Ronde van Portugal 15 dagen
in samenwerking met Isropa Reizen - 2002P
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o.b.v. 2 personen, 14 overnachtingen in standaard 2-persoonskamers in
middenklasse accommodaties, incl. rechtstreekse vluchten van Amsterdam
naar Faro v.v. met ruimbagage en middenklasse huurauto voor 14 dagen.

Reisbeschrijving
Een perfecte manier om Portugal te ontdekken is met een eigen auto. Reis in uw eigen
tempo, maak stops waar u maar wilt en ervaar Portugal op geheel eigen wijze. De wegen
in Portugal zijn goed en de bewegwijzering is over het algemeen duidelijk. Mocht het
toch een keer gebeuren dat je de weg kwijt raakt, dan zal de vriendelijke en gastvrije
bevolking u ongetwijfeld weer de goede kant op sturen. Wellicht met handen en voeten,
maar dat is nu eenmaal een van de charmes van een ontdekkingsreis.

HOOGTEPUNTEN
1 Faro		

6 Guimaraes

11 Sagres

2 Evora 		

7 Porto

1 Faro

3 Alter do Chao / Crato

8 Coimbra

4 Castelo Branco

9 Obidos

5 Peso da Regua

10 Lissabon

DAGbeschrijving
Dag 1: Faro
Faro ontbreekt vaak in de diverse reisgidsen, maar onterecht:
Faro heeft een erg leuk (deels autovrij) centrum met bars, restaurants, terrassen en winkeltjes,
een kleine oude binnenstad en een vissershaven. Een prima plek voor uw eerste overnachting.

Dag 2 en 3: Evora
Door het groene achterland van de Algarve en het prachtige landschap van de Alentejo, met
wuivende korenvelden en witte dorpjes, gaat u 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 4: Alter do Chao / Crato
Vandaag kunt u een bezoek brengen aan het middeleeuwse kasteel van Monsaraz, aan tapijtstad
Arraiolos of marmerstad Vila Vicosa. De overnachting is in Alter do Chao of Crato.

Dag 5: Castelo Branco / Belmonte / Covilha
Een schitterende dag in de ruige natuur van Portugals hoogste bergketen: de Serra da Estrela.
Overnachting is in Castelo Branco, Covilha of Belmonte.

Dag 6: Peso da Regua / Lamego / Pinhao / Penafiel
Deze dag staat in het teken van wijn. De met wijnranken begroeide hellingen van de Douro vallei,
de vergezichten, de kronkelende rivier omgeven door kleine wijndorpjes, u zult ogen te kort
komen. Overbodig te zeggen dat u vandaag een wijnkelder met bijbehorende proeverij moet
bezoeken. U verblijft naar keuze in Peso da Regua, Lamego, Pinhao of Penafiel.

Dag 7: Guimaraes - Braga
Vandaag bezoekt u de historische steden Braga en Guimaraes. In Braga bezoekt u natuurlijk de
Bom Jesus do Monte met de beroemde trappen. Guimaraes is de oude hoofdstad van Portugal en
heeft een zeer rijke historie die u hier kunt ontdekken: de middeleeuwse oude stad, een 1000 jaar
oud kasteel en een 15e eeuws paleis zijn slechts een paar van de hoogtepunten. Overnachting is
naar keuze in Braga of Guimaraes.

Deze reisbeschrijving is o.v.v. wijzingen en beschikbaarheid.

zonvaart.nl
tel. 0880 660 880
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DAGbeschrijving - VERVOLG
Dag 8 en 9: Porto
In de ochtend eerst een fraaie rit door de Minho streek. Daarna door naar Porto. De komende
twee dagen heeft u de tijd voor een ontdekking van Portugals tweede stad, schitterend en schilderachtig gelegen aan de monding van de rivier de Douro. Het oude stadscentrum behoort met recht
tot het UNESCO Werelderfgoed. Slenter langs de kade en door de wirwar van smalle straatjes en
pleintjes in de middeleeuwse wijk Ribeira of bezoek één van de vele porthuizen aan de overkant
van de rivier in Vila Nova de Gaia. Of ga winkelen in de wijk Baixa, bijvoorbeeld in de Rua de Santa
Caterina. En ’s avonds natuurlijk heerlijk uit eten in één van de vele restaurantjes aan de rivier.

Dag 10: Coimbra
U gaat in zuidelijke richting langs de kust voor een bezoek aan Aveiro, het ‘Venetië van Portugal’.
Vervolgens brengt u een uitgebreid bezoek aan het prachtige Coimbra, één van de oudste
universiteitssteden van Europa.

Dag 11: Obidos
Op weg naar Obidos ziet u een aantal hoogtepunten uit de rijke Portugese historie: de kloosters
van Tomar, Batalha en Alcobaça vertellen elk een eigen verhaal van eeuwen terug. U kunt ook een
bezoek brengen aan het wereldberoemde bedevaartsoord Fatima. De schitterende oude stad van
Obidos, omgeven door een klassieke stadsmuur met kantelen, is een labyrint van keienstraatjes
en witte, met bloemen begroeide huisjes. Dit stadje behoort tot de meest gefotografeerde plekken
van Portugal.

Dag 12 en 13: Lissabon
U heeft twee volle dagen de tijd voor een ontdekking van de bruisende hoofdstad van Portugal,
prachtig gelegen aan de monding van de rivier de Taag. U hebt de keuze uit vele bezienswaardigheden, musea, paleizen en een actief cultureel leven. Maar geniet toch vooral van de ontspannen
atmosfeer die deze authentieke stad ademt. Natuurlijk maakt u een ritje met één van de oude
trams door de Moorse wijk Alfama en geniet u ’s avonds van een fado voorstelling in één van de
vele bars en restaurants.

Dag 14: Costa Vicentina

Dag 15: Sagres - Faro
U vertrekt naar de luchthaven van Faro voor de terugvlucht.

Deze reisbeschrijving is o.v.v. wijzingen en beschikbaarheid.

zonvaart.nl
tel. 0880 660 880

U gaat vroeg op pad, er wacht een lange, maar o zo boeiende laatste dag. Vandaag ondergaat het
landschap een gedaanteverwisseling als u naar de zuidwestelijke kuststrook van de Alentejo rijdt,
de Costa Vicentina. Een schitterend natuurgebied, ongerepte stranden, verstilde baaien tussen
steile rotskliffen, een deels fraai bebost achterland en authentieke en sfeervolle dorpjes, aan of
vlakbij zee. Een prachtige afsluiting van uw fly-drive. U overnacht in Sagres.

