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ReisbeschRijving

Tijdens deze uitgebalanceerde autorondreis bezoekt u de mooiste en interessantste 
steden in het centrum van Portugal. Vanuit de hoofdstad Lissabon rijdt u naar het 
sprookjesachtige Sintra om vervolgens langs de mondaine kuststreek iets noordelijker 
Coimbra te bezoeken. Vele bezienswaardigheden en het bedevaartsoord Fatima 
verder, keert u terug in Lissabon om nog twee dagen van deze wereldstad te genieten.

hOOgTePUnTen
 Lissabon  Fatima
 Caldas da Reinha Lissabon
 Coimbra  
 

DAgbeschRijving
Dag 1 en 2: Lissabon - Caldas da Reinha
U vliegt naar Lissabon en na het ophalen van uw huurauto rijdt u naar het eerste hotel. Afhankelijk 
van uw aankomsttijd heeft u wellicht tijd om al wat indrukken van de hoofdstad op te doen. Op 
dag twee rijdt u via de mondaine plaatsen Cascais en Estoril naar het historische Sintra, de stad 
waarvan u de prachtige paleizen al vanuit het vliegtuig ziet liggen! Wij adviseren de route langs de 
kust naar Caldas da Reinha.

Dag 3 en 4: Caldas da Reinha - Coimbra
U rijdt verder noordelijk via het gezellige vissersplaatsje Nazaré naar Figueira da Foz. Deze plaats, 
gelegen aan de monding van de Mondego, geniet bekendheid omdat het één van de breedste 
stranden van Europa heeft. Daarna rijdt u verder naar Coimbra. Coimbra was de hoofdstad van 
Portugal in de Middeleeuwen. De stad vertoont nog steeds tekenen van het dagelijkse leven uit de 
middeleeuwen. Het hogere deel van de stad staat vol kerken, kloosters en adellijke huizen waar 
geestelijkheid en adellijke families woonden. Het zal moeilijk kiezen worden welke van de vele 
bezienswaardigheden u gaat bezoeken. Nabij Coimbra, in de stad Conímbriga, ligt een van de best 
bewaarde Romeinse ruïnes ter wereld. Conímbriga dateert uit de 9e eeuw voor Christus,en was tot 
de 7e eeuw na Christus een belangrijke stad.

Dag 5: Coimbra - Fatima
Via het achterland van Coimbra met mooie natuurparken, het interessante Lousã met mooie 
kastelen, komt u aan in Tomar. Deze plaats is bekend om zijn imposante Convento do Cristo, in 
2013 door de engelse krant ‘The Guardian’ gekozen tot spectaculairste plaats van Portugal. U rijdt 
verder naar het bedevaartsoord Fatima waar in de vorige eeuw Maria is verschenen.

Dag 6, 7 en 8: Fatima - Lissabon
Na uw ontbijt rijdt u terug naar Lissabon. U bent echter ‘verplicht’ om via Batalha te rijden en het 
klooster te bekijken. In 1386 werd door koning Johan I de opdracht tot het bouwen van het Klooster 
van Batalha, nadat de Portugezen het jaar daarvoor de Castilianen hadden overwonnen tijdens 
de de veldslag bij Aljubarrota. Batalha betekent “slag”. Lissabon zit vol cultuur en eeuwenoude 
historie. De stad ademt een heerlijke sfeer uit met kleine straatjes en de bekende kleine trams, die 
zich door de steile straatjes omhoogtrekken. Prachtige pleinen met fonteinen en een mooi gelegen 
kasteel waarvan u een magnifiek uitzicht heeft op de stad. De stad werd 20 eeuwen geleden 
opgericht aan de oevers van de rivier de Taag. Wandel langs de rivier, ga lekker eten in het oude 
stadsdeel en geniet van de Vinho Verde of een heerlijke Mateus rosé. De flydrive eindigt na het 
ontbijt op dag acht. Afhankelijk van uw terugreistijd kunt u misschien nog een aantal uren genieten 
van de stad, alvorens u naar de luchthaven vertrekt om uw huurauto in te leveren en naar Neder-
land terug te keren.
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Portugal: Het achterland van Lissabon 8 dagen

zonvaart.nl
tel. 0880 660 880

o.b.v. 2 personen, 7 overnachtingen in standaard 2-persoonskamers in  
middenklasse accommodaties, incl. rechtstreekse vluchten van Amsterdam  
naar Lissabon v.v. met ruimbagage en middenklasse huurauto voor 8 dagen.
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