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Discovery Portugal
12-daagse rondreis met huurwagen.

Ontdek Portugal van Noord naar Zuid en verblijf onderweg in stijlvolle hotels met attitude van de Discovery-keten! In elk verblijf geniet u van een welkomstdrink en de lokale
gastronomie tijdens een diner.

Dag 1-2

Porto (±20km)

Dag 3-4

Douro vallei (±75km)

Dag 5-6

Centraal Portugal (±190km)

Dag 7-8

Kust van de Alentejo (±280km)

Dag 9-11

Algarve (±180km)

Dag 12

Faro (±25km)

Ophalen van de huurwagen en korte rit naar Vila Do Conde. Verblijf van 2 nachten in Villa
C Boutique Hotel 4*. Porto is bereikbaar per metro en het strand ligt op 2km.
Een verblijf van 2 nachten in het design hotel Douro 41 Hotel & Spa 4*, Castelo de Paiva
biedt u de mogelijk om de schitterende Dourostreek te verkennen.
De culturele hoogtepunten in de omgeving zijn het bedevaartsoord Fatima en de
imposante kloosterkerken van Batalha en Alcobaça. In een straal van 10 tot 50km zijn er
aantrekkelijke badplaatsen. 2 overnachtingen in Palace Hotel 4*, Monte Real.
Rit naar de landelijke en ongerepte Alentejo regio. Tijd om de spectaculaire kustlijn,
witte zandstranden en pittoreske dorpjes te ontdekken. Verblijf van 2 nachten in Santiago
Cooking & Nature Hotel 4*, Santiago de Cacém.
Vila Monte Farm House 4*, Moncarapacho, het heerlijke en rustige domein waar u 3 nachten verblijft, ligt in de Oostelijke Algarve. In de omgeving: het natuurgebied Ria Formosa,
zandstranden, het kasteel van Silves en de aantrekkelijke steden Tavira en Faro.
Inleveren van de huurwagen en terugvlucht uit Faro.
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Schetsen van Portugal
11-daagse rondreis met huurwagen van Porto naar Lissabon.

Dag 1

Porto

Dag 2

Porto

Dag 3

Porto - Peso da Régua/Lamego (±125km)

Dag 4

Douro vallei

Dag 5

Douro vallei - Coimbra (±160km)

Dag 6

Coimbra - Alcobaça/Tomar (±100km)

Neem bij aankomst in de luchthaven een taxi of de metro naar het centrum. Ophalen van
de huurwagen op dag 3. U verblijft 2 nachten in hotel Pestana Vintage Porto of hotel HF
Fenix Porto 4*.
Laat u op een wandeling door het historische centrum meeslepen door het bruisende
karakter van de stad en haar inwoners. U ontdekt kronkelige straatjes in de Ribeira wijk,
de overdekte Bolhão markt, het Beurspaleis, de barokke Torre dos Clérigos en de winkelstraat Santa Catharina. Porto onderging door de eeuwen heen een mix van bouwstijlen
die in perfecte harmonie zijn met moderne constructies zoals het Casa da Música en het
Museum voor Hedendaagse kunst Serralves. Ervaar de charme van beide oevers tijdens
een boottochtje langs de 4 bruggen. Een bezoek aan één van de vele porthuizen of
“armazéns” die Vila Nova de Gaia domineren is uiteraard een must.
Een prachtige rit door de vallei van de “gouden” rivier Douro brengt u naar het hart van
de wijnstreek. Het is een uniek landschap van steile oevers met duizenden terrassen,
traditionele quintas en afgelegen dorpen met kleurrijke festiviteiten. 2 overnachtingen in
Delfim Douro Hotel 4* nabij Peso da Régua of Quinta da Timpeira, Lamego.
Tijd om het unieke landschap van steile oevers met duizenden terrassen, traditionele
quintas en afgelegen dorpen met kleurrijke festiviteiten te verkennen.
Een bezoek aan de universiteitsstad Coimbra loont zeker de moeite. De grootste Romeinse opgraving met prachtige mozaïekvloeren ligt in Conímbriga. Overnachting in Quinta
das Lagrimas 4* of Vila Gale Coimbra 4*.
Rit naar de culturele driehoek Tomar, Batalha en Alcobaça voor 2 overnachtingen in hotel
Vale d’Azenha 4*, nabij Alcobaça of hotel Dos Templarios 4*, Tomar.
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ALGARVE VERLENGING

Dag 7

Tomar - Batalha - Alcobaça - Fátima

Dag 8

Alcobaça/Tomar - Évora (±200km)

De aangename stad Tomar wordt overheerst door de indrukwekkende tempeliersburcht
Convento de Cristo. Bezoek ook het fabuleuze kloostercomplex van Batalha, een meesterwerk van Portugese gotiek, het cisterciënzer klooster Santa Maria in Alcobaça (de
grootste kerk in Portugal) en de bedevaartsplaats Fátima.
Reis richting het zuiden en neem de provinciale wegen langs witte dorpen en kleine versterkte stadjes. Évora is een historische parel. Praça do Giraldo, omgeven door elegante
arcaden is het centrale plein in de ommuurde UNESCO stad. Naast de Romeinse Diana
tempel zijn er talrijke monumentale gebouwen, musea en kerken. Het is aangenaam
kuieren langs de bloemrijke steegjes, witte huizen en lekkere restaurantjes. Overnachting
in hotel M’Ar de Ar Aqueduto 5* of hotel M’Ar de Ar Muralhas 4*, Évora.

Dag 9-10

Évora - Lissabon (±130km)

Rit naar Lissabon, de kosmopolitische stad aan de Taag gebouwd op verschillende heuvels. De charmante stad is een smeltkroes van culturen en verschillende wijken. Verken de
volkse wijk Alfama met kleine taberna’s en het São Jorge kasteel, de geometrische Baixa
of benedenstad, de chique winkelstraten in de Chiado en de hippe Bairro Alto. Langs de
rivierpromenade staan de Torre de Bélem en het manuelijnse Jerónimos klooster. Het
Parque das Naçoes, een restant van Expo ‘98 is een geliefde plek tijdens het weekend
met moderne winkelcentra, ruime parken, restaurants, terrasjes en het Oceanário. Indien
gewenst kan u reeds de huurwagen afleveren aan de luchthaven en een taxi nemen naar
het hotel. Het openbaar vervoer is goed georganiseerd en ook taxi’s zijn een goedkope
manier om u te verplaatsen. Sintra en de badplaatsen Estoril, Cascais en Guincho zijn vlot
bereikbaar per trein. U verblijft 2 nachten in hotel Portugal 4* of hotel Mundial 4*.

Dag 11

Lissabon

Tot aan uw terugvlucht kunt u verder op ontdekking in deze nostalgische stad.

Schetsen
van Portugal
Verlenging
Algarve

Dag 8-10

Évora

Dag 11

Évora - Estoi/Olhão (±240km)

De rust en de ruimte maken de zonovergoten Alentejo zeer aantrekkelijk. Marvão is een
sfeervol dorpje met een hooggelegen kasteel. In Vila Viçosa weerspiegelen de grote
huizen in wit marmer en de sinaasappelbomen een welvarend verleden. Estremoz is de
hoofdstad van de marmerwinning in Portugal. In Arraiolos trekken de vrouwen die de
typische tapijten weven alle aandacht. Vanaf de muren van het kasteel in het pittoreske Monsaraz, aan de grens met Spanje, heb je een schitterend uitzicht over een met
olijven, steeneiken en kurkeiken begroeid landschap. In de buurt zijn er tevens een aantal
opmerkelijk megalieten te vinden. 3 overnachtingen in hotel M’Ar de Ar Aqueduto 5* of
hotel M’Ar de Ar Muralhas 4*, Évora.
De route via Beja brengt u langs glooiende en vruchtbare landschappen naar Mértola.
Het witte dorp waar ooievaars nesten is omgeven door het beschermde natuurgebied
Vale de Guadiana. Het dorp kent een lange geschiedenis en is een waarachtig openluchtmuseum. Bij aankomst in de Oostelijke Algarve installatie voor 4 overnachtingen in
Pousada de Estoi of Quinta dos Poetas.

Dag 12-14 Estoi/Olhão

De Algarve is een populaire bestemming omwille van het milde klimaat en het afwisselende kustlandschap. De westkust kent veel eenzame stranden en wilde golven. Tussen
Sagres en het bruisende Lagos zijn er indrukwekkende kliffen en uitnodigende kleine
baaien met stranden. De winderige Cabo de São Vicente vormt het uiterste zuidwesten
van Europa. De vulkanische bergketen Serra de Monchique beschermt tegen noordelijke
invloeden. Bezoek het rode kasteel in Silves, hoofdstad van de Algarve tijdens de Arabische bezetting. Ten Oosten van Faro, aan de beschutte zijde zijn er lange zandstranden
en is het water warm en kalm. De wirwar van smalle straatjes in het nog authentieke
Tavira zijn heerlijk om in te kuieren. De lagune van het natuurpark Ria Formosa met zijn
moerassen, zoutpannen en eilandjes vormen een ideaal broedgebied voor vogels. Loulé
is een bloeiend ambachtscentrum met een gezellige overdekte markthal.

Dag 15

Faro

Korte rit (±20 min) naar de luchthaven, inleveren van de huurwagen en terugvlucht.
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Dag 1 & 2 Viana do Castelo (±60km)

Ophalen van de huurwagen in Porto en rit naar Viana do Castelo, een van de mooiste
steden in Noord Portugal. De stad speelde een belangrijk rol in de ontdekkingsreizen en
later in de kabeljauwvangst. Vanaf de berg Monte de Santa Luzia geniet u van een prachtig uitzicht op de monding van de Lima. Een bezoek aan het Nationaal Park Peneda Gerês
(±55km) loont de moeite. Grote en kleine rivieren doorkruisen het bergachtige terrein,
de vegetatie kent alle tinten groen en er wonen unieke diersoorten. Het park nodigt uit
om te wandelen langs slingerende routes met mijlpalen, dolmens, grafmonumenten en
kloosters die perfect opgaan in het indrukwekkende landschap. 2 overnachtingen in het
hotel Feel Viana 4*.

Dag 3

Guimarães (±80km)

Dag 4

Chaves (±100km)

Rit naar Guimarães, de eerste hoofdstad van Portugal en Unesco Werelderfgoed. Het is
aangenaam wandelen in de middeleeuwse wijk van het centrum, gedomineerd door het
imposante kasteel met acht torens. Een uitstap naar Braga en het bedevaartsoord Bom
Jesus do Monte omgeven door een groen park loont de moeite. Overnachting in het
statige landhuis Casa de Sezim.

Landelijk
logeren
8-daagse rondreis met
huurwagen in Noord Portugal.

De regio Tras-Os-Montes (over de bergen) is een afgelegen, bergachtige landstreek getypeerd door granieten huizen. Het middeleeuwse Chaves is één van de meest belangrijke
Portugese kuuroorden en tevens bekend om zijn Romeinse brug, enkele 14-de eeuwse
ruïnes, gerookte ham en zwart aardewerk. 1 nacht in het gerenoveerde klooster Forte de
São Francisco 4*.

Dag 5

Marialva (±140km)

Een boeiende route is via Mirandela, een klein stadje aan de rivier Tua met mooie parken en een Romeinse brug. In het archeologisch park van Vale do Côa ontdekt u een
grote verzameling openluchttekeningen en rotsgraveringen uit de Steentijd. Het landschap onderweg bestaat uit imposante bergen, in de lente bloeiende amandelbomen en
vurige rode wijngaarden in de herfst. Overnachting in Casas do Coro, een uniek concept
in een historisch dorp.

Dag 6

Peso da Régua (±100km)

Rit via Pinhão, gekend van het rijkelijk met azulejos versierde station naar Peso da Régua,
het voormalige centrum van de port en wijnvervoer naar de kelders in Vila Nova de Gaia.
De vallei van de Douro is een uniek landschap van steile oevers met duizenden terrassen,
traditionele quintas en afgelegen dorpen. Overnachting in Quinta de Casaldronho Wine
House 4*.

Dag 7

Porto (±120km)

Via Vila Real en Amarante is het een rit van ±1u30 naar deze welvarende industriestad.
In Porto vallen grootse dingen te beleven in een klein gebied. Neem de tijd om rond te
dwalen in de oude binnenstad, spring eens binnen in het hedendaagse Casa da Musica
en bezoek een van de vele porthuizen aan de ander kant van de rivier. Geniet van een
boottochtje langs de 4 bruggen die de “gouden” rivier domineren. U verblijft 1 nacht in
Pousada Palacio do Freixo.

Dag 8

Porto

Korte rit (±20min) naar de luchthaven en inleveren van de huurwagen.

Imagine More

Dit reisprogramma is een suggestie over wat u onderweg kan bezoeken. Omdat iedereen anders reist en verschillende interesses heeft is er geen ‘vooraf uitgestippelde route’.
Indien u dit programma wenst te wijzigen kan dit geheel naar uw wensen. U kiest zelf
de hotels, het aantal overnachtingen en Imagine maakt uw droomreis op maat. Meer
informatie bij uw reisagent.
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Wine & Dine
in Solares
9-daagse rondreis met huurwagen.

Overnachten in één van de Solares de Portugal is genieten van een hartelijke gastvrijheid.
Maak kennis met een rijk historisch erfgoed en eeuwenoude tradities die de eigenaren
op een attente en eenvoudige wijze met plezier met hun gasten delen.

Dag 1

Porto - Ponte de Lima (±90km)

Dag 2

Ponte de Lima

Dag 3

Ponte de Lima - Guimarães (±60km)

Dag 4

Guimarães - Braga

Rechtstreekse vlucht naar Porto en ophalen van de huurwagen. Rit naar het pittoreske
stadje Ponte de Lima, genoemd naar de van oorsprong Romeinse brug over de rivier.
2 overnachtingen in het statige landhuis Paço de Calheiros. Hier wordt al 3 generaties
vinho verde (licht sprankelende wijn) geproduceerd.
Verken de kronkelige straatjes en intieme pleinen in de architecturaal mooie stad Viana
do Castelo of het indrukwekkend natuurschoon van het nationale park Peneda-Gerês.
In de groene Minho streek liggen 2 van de oudste steden van het land: Guimarães en
Braga. Het is aangenaam wandelen in Guimarães, de eerste hoofdstad van Portugal en
Unesco Werelderfgoed. De middeleeuwse wijk van het centrum wordt gedomineerd
door het imposante kasteel met acht torens. 2 overnachtingen in Casa de Sezim, een
mooi landhuis waar sinds 1930 gerenommeerde vinho verde wordt verbouwd.
Een uitstap naar de studentenstad en religieus centrum Braga en het bedevaartsoord
Bom Jesus do Monte omgeven door een groen park loont de moeite.

Uniek UNESCO
9-daagse rondreis met huurwagen.
Landelijk logeren
Wine & Dine
Uniek UNESCO

Dag 1 & 2 Porto

Neem bij aankomst in de luchthaven een taxi of de metro naar het centrum. Laat u op
een wandeling door het historisch centrum meeslepen door het bruisende karakter van
de stad en haar inwoners. 2 nachten in hotel Infante de Sagres 5*.

Dag 3

Guimarães (±55km)

Dag 4

Guimarães - Douro vallei - Peso da Régua (±110km)

Dag 5

Peso da Régua - Tomar (±240km)

Dag 6

Fátima - Batalha - Alcobaça

Afhalen van de huurwagen en korte rit naar Guimarães, de eerste hoofdstad van
Portugal. De stad heeft een harmonieus en goed bewaard cultureel erfgoed met sierlijke
smeedijzeren balkons, granieten afdakjes, herenhuizen, bogen die smalle straatjes verbinden, door de jaren uitgesleten straatstenen, torens, kloosters en een kasteel uit de 10de
eeuw. Overnachting in Pousada de Santa Marinha, Guimarães.

Dag 5

Guimarães - Ferrão/Douro Vallei (±120km)

Rit via Amarante, een kleine parel aan de rivier Tâmega en aan de voet van het Serra do
Marão gebergte, naar Ferrão aan de rechteroever van de Douro. Verblijf van 2 nachten in
Quinta da Veiga, producent van port- en Dourowijnen.

Dag 6

Ferrão/Douro Vallei

De vallei van de Douro is een uniek landschap van steile oevers met duizenden terrassen,
traditionele quintas en afgelegen dorpen. Places to visit: het treinstation in Pinhão, het
aantrekkelijke stadje Lamego of het archeologisch park in Vila Nova de Foz Côa.

Dag 7

Ferrão - Anadia (±200km)

De route brengt u naar het kleine wijngebied Bairrada. De regio geniet de directe afkoelende invloed van de oceaan en maakt met zijn lokale Bicaldruif eerder volle, maar
tegelijk verfijnde witte wijnen. Het prachtig onderhouden en karaktervolle landhuis Casa
de Mogofores biedt onderdak voor 2 nachten.

Een prachtige rit door de vallei van de’ gouden’ rivier brengt u naar het hart van de Douro
wijnstreek. Overnachting in Quinta de Casaldronho Wine House 4*, Peso da Régua.
Vandaag rit naar centraal Portugal met eventueel een stop in de universiteitsstad
Coimbra. Verkenning van de indrukwekkende tempelierburcht Convento do Cristo in
Tomar. 2 overnachtingen in hotel Dos Templarios 4*, Tomar.
In Batalha (±190km) bezoek aan het klooster, het is een meesterwerk van Portugese
gotiek met Manuelijnse elementen. De grootste kloosterkerk van Portugal vindt u in
Alcobaça. In het bedevaartsoord Fátima wordt de verschijning van de Maagd Maria aan
de 3 herderskinderen herdacht.

Dag 7 & 8 Sintra - Lissabon - Cascais/Estoril

Dag 8

In de omgeving: de universiteitsstad Coimbra, de romeinse opgravingen in Conímbriga,
het magische woud van Buçaco, deels bos en deels arboretum en de kuuroorden Luso
en Curia.

Anadia

Een rit van ±160km brengt u in Sintra. De beboste ravijnen, de paleizen, de fraaie huizen
en mooie klinkerstraatjes vormen een feeëriek geheel en maakten het tot een favoriet
zomerverblijf van koningen en kunstenaars. In Lissabon, de kosmopolitische stad aan de
Taag gebouwd op verschillende heuvels, vindt u langs de rivierpromenade de Torre de
Bélem en het manuelijnse Jerónimos klooster. 2 overnachtingen in hotel Palacio Estoril
Golf & Spa 5*, Estoril.

Dag 9

Anadia - Porto (±105km)

Dag 9

Rit naar de luchthaven en inleveren van de huurwagen.

Cascais/Estoril - Lissabon (±30km)

Inleveren van uw huurwagen en terugvlucht.
Vet gedrukt = Unesco Werelderfgoed
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Dag 1

Brussel - Lissabon

Dag 2 - 3

Lissabon

Dag 4

Lissabon - Funchal

Dag 5

Funchal

Dag 6
		

Pico de Arieiro - Santana Ponta de São Lourenço (±150km)

Dag 7
		

Ribeira Brava - Serra d’Agua - Porto Moniz Câmara de Lobos (±150km)

Dag 8

Funchal - Brussel

Rechtstreekse vlucht naar Lissabon en transfer naar het hotel.
Lissabon, gebouwd op 7 heuvels en steeds badend in het milde licht, is een prachtige
stad aan de Taag. Must sees: het kasteel en de volkse Alfamawijk, het historische deel
Bélem, de chique winkel-wandellaan Av. De Liberdade, het indrukwekkende plein Praça
do Comércio en de verschillende miradouros (uitzichtpunten) met weids zicht op de
pastelkleurige huizenzee en de rivier.
Vrije tijd tot aan de transfer naar de luchthaven voor de vlucht naar Funchal. Bij aankomst
ophalen van de huurwagen en korte rit naar het hotel. De eilandhoofdstad Funchal werd
decennia voordat Columbus de Atlantische oceaan overstak, al gesticht door Portugese
zeevaarders. Het is een plaats vol nostalgie met mondaine landhuizen, exotische markten
en parken. De moderne kant van de stad komt tot uiting in een innovatieve gastronomie
en een levendige creatieve scene. Degusteer tijdens uw verblijf een glaasje madeira wijn
of poncha likeur en probeer naast de typische espetada (zwarte degenvis) ook eens een
andere soort uit het ruime assortiment.

Atlantische parels
8-daagse combireis Lissabon & Madeira.

Hoogtepunten: een wandeling door de oude stad en langs de zee promenade, een
bezoek aan de kathedraal (Sé) en de kleurrijke bloemen-, groenten- en vismarkt Mercado
dos Lavradores. Wat ook niet mag ontbreken is een ritje met de kabelbaan naar Monte,
de tegen de berg gelegen villawijk met botanische tuin. Vanaf de kerk geniet u van schitterende panorama’s. Naar beneden glijden met een houten slee (tobogan) is een unieke
en leuke attractie.

Rit naar Pico de Arieiro (1818m) met weergaloos uitzichtpunt. Vanuit Ribeiro Frio is er een
bewegwijzerde, voor iedereen toegankelijke wandeling (±3km) naar Balcões. In Santana
ontdekt u de kleurige huizen met rieten daken. Actieve mensen kunnen via een omweg
langs Achada do Teixeira een wandeling (±2u) maken naar Pico do Ruivo, de hoogste top
van Madeira. De route gaat verder langs het charmante dorp Porta da Cruz (rum productie) en brengt u naar het langgerekte schiereiland Ponta de São Lourenço. Het boomloze
landschap met de bizarre rotsformaties vormt een contrast met het bosrijke binnenland.
Het centrum van gevlochten riet, Camacha ligt op de terugweg naar Funchal.

Rit naar het mooie gebied van Serra d’Agua. Via het platteau van Paul da Serra met
zijn eeuwenoude, groene woud; Fanal en Ribeira da Janela komt u aan in Porto Moniz.
Los van de schilderachtige charme zijn hier de natuurlijke rotsbaden in de branding de
belangrijkste attractie. Langs de prachtige kustroute via Ponta do Pargo bereikt u Calheta,
gelegen tussen wijngaarden en bananenplantages. 10km ten westen van het fraaie
vissersdorp Câmara de Lobos situeert zich de indrukwekkende zeeklif Cabo Girão.
Inleveren van de huurwagen en terugvlucht naar Brussel.

Imagine More

Dit reisprogramma is een suggestie over wat u onderweg kan bezoeken. Omdat iedereen anders reist en verschillende interesses heeft is er geen ‘vooraf uitgestippelde route’.
Indien u dit programma wenst te wijzigen kan dit geheel naar uw wensen. U kiest zelf
de hotels, het aantal overnachtingen en Imagine maakt uw droomreis op maat. Meer
informatie bij uw reisagent.
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Algarve anders
8-daagse rondreis met huurwagen.

Dag 1 & 2 Sagres

Afhalen van uw huurwagen op de luchthaven van Faro en rit naar Sagres (±120km).
Sagres is een pittoresk vissersdorp en een ideale uitvalsbasis om prachtige stranden in
de omgeving te verkennen. Enorme kliffen, een vuurtoren, harde wind en een eindeloos
uitzicht typeren Cabo de São Vicente, het meest zuidwestelijke punt van Europa. Verblijf
van 2 nachten in het design hotel Memmo Baleeira 4*.

Dag 3 & 4 Lagos

Bezoek het stadje Silves, de voormalige hoofdstad van het Moorse rijk in de Algarve en
het fabuleus roodgekleurde kasteel. Verder landinwaarts kan u een mooie rit maken door
de Serra de Monchique, even halt houden in het kuuroord en vooral genieten van de rust
en kalmte in dit paradijselijke toevluchtsoord. Lagos, ooit een belangrijke haven voor de
ontdekkingsreizigers om het Afrikaanse continent te verkennen heeft nog steeds een
vissershaven en een grote jachthaven. Tijdens een boottochtje hebt u een uniek uitzicht
op de witte kliffen en grotten van de grillige kustlijn. U logeert 2 nachten in Hotel Costa
d’Oiro 4*.

Dag 5, 6 & 7 Olhão/Tavira

Opvallend in de charmante stad Tavira zijn de talrijke kerken en de statige huizen met
vierzijdige daken. Dit deel van de Algarve wordt gekenmerkt door lagunes en lange zandstranden die bereikbaar zijn per taxiboot. Het Ria Formosa natuurpark is een waardevol
broedgebied voor watervogels. In de zoutpannen en lagunen broeden o.a. flamingo’s,
eenden en ooievaars. Breng ook een bezoek aan Loulé, één van de oudste steden in de
Algarve met een geanimeerde markthal. 3 overnachtingen in Quinta dos Poetas 4*.

Dag 8

Tavira - Faro (±30km)

Korte rit naar de luchthaven en inleveren van de huurwagen.

Imagine More

Dit reisprogramma is een suggestie over wat u onderweg kan bezoeken. Omdat iedereen anders reist en verschillende interesses heeft is er geen ‘vooraf uitgestippelde route’.
Indien u dit programma wenst te wijzigen kan dit geheel naar uw wensen. U kiest zelf
de hotels, het aantal overnachtingen en Imagine maakt uw droomreis op maat. Meer
informatie bij uw reisagent.
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The Yeatman
Pestana Palacio do Feixo
Pestana Vintage Porto
Infante de Sagres
Portobay Hotel Teatro
NH Collection Batalha
Descobertas Boutique
Carris Porto Ribeira
Premium Porto Centro
Porto Trindade
Dom Henrique
HF Fenix Porto
Vila Gale Porto
Da Musica
Legendary Porto Hotel
Grande Hotel do Porto
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PORTO
@keeshageman

3

HOTEL PESTANA VINTAGE PORTO*****

Ligging: direct aan de oever van de rivier Douro, in de oude en geanimeerde Ribeirawijk;
dit pittoreske deel van de stad is Unesco werelderfgoed. Metro: São Bento op ±800m.
Logies: 103 elegant gedecoreerde kamers (±12-20m²) met tapijt, badkamer, haardroger,
airco, flatscreen-tv, minibar, safe en gratis WiFi. Kamers: classic en classic vintage situeren
zich aan de achterzijde, superior plaza met uitzicht op het plein, deluxe superior en
deluxe vintage kijken uit op de rivier en de Dom Luis brug. De classic kamers situeren zich
in het nieuwe gedeelte.
Faciliteiten: Mediterraans restaurant Agua d’Ouro, bar met livemuziek in het weekend,
terras met uitzicht op de historische porthuizen aan de andere oever en publieke betaalparking op ±200m.
Imagine: charmehotel met een unieke ligging, een aantal oude herenhuizen werden gerenoveerd tot een coherent geheel.

Suite

1

HOTEL THE YEATMAN*****

Ligging: in Vila Nova de Gaia, op een heuvelflank net boven de beroemde wijnkelders,
met een exclusief panoramisch uitzicht op de historische binnenstad (±2km) en ±20
minuten rijden van de luchthaven. Bus- en metrostation op ±500m.
Logies: 70 ruime kamers (±36m²) en 12 suites (±52m²) met luxueuze badkamers met
natuurlijk daglicht, apart toilet, haardroger, slippers en badjas, balkon, airco, flatscreen-tv,
minibar, safe en gratis WiFi. Voorzieningen voor rolstoelgebruikers en communicerende
kamers.
Faciliteiten: gastronomisch restaurant met thema avonden, bar, patio met een fantastisch uitzicht, rustgevende tuin van 7 are, zonneterras met verwarmde infinity pool
(15x6m) en ligstoelen, fitness, binnenzwembad (14x5m), spa met een ruim gamma aan
behandelingen, o.a. Caudalie vinotherapie, jacuzzi, sauna en Turks bad; kids club en beveiligde betalende parking. Honden -5kg toegelaten (±€30/dag).
Imagine: het neusje van de zalm, niet enkel een thuishaven voor wijnliefhebbers maar
een tophotel met een exclusieve sfeer en perfecte service!

2

POUSADA PALACIO DO FREIXO

Ligging: het barokke paleis uit de 18de eeuw ligt langs de Douro rivier, ±5km van het
centrum en ±18km van de luchthaven. Bushalte. Gratis shuttle service naar het centrum
(3x per dag, te reserveren aan de receptie). Geen horeca in de nabijheid.
Logies: in een voormalige meelfabriek werden er 87 strak ingerichte kamers geïnstalleerd met alle moderne comfort: badkamer met natuurlijk licht, bad en/of douche, airco, LCD-tv, minibar, Nespresso machine, safe en gratis WiFi. Kamertypes: classic (±33m²,
enkel douche) bevinden zich op het gelijkvloers, superior (±33m²), executive (±30m²)
en deluxe (±43m²) met zicht op de rivier/paleis. De suites (±70m²) bieden een uitzonderlijk uitzicht op de Douro. Voorzieningen voor rolstoelgebruikers en communicerende
kamers.
Faciliteiten: in het imposante paleisgedeelte bevinden zich de publieke ruimtes: restaurant, bar, Spa met verwarmd binnenbad, gamma aan behandelingen, sauna, Turks bad en
gym. Rustig terras met buitenzwembad en gratis parking.
Imagine: stijlvol logeren in een historische pand met hedendaags design. Schitterende
locatie!

4

HOTEL INFANTE DE SAGRES*****

Ligging: in het hart van de oude stad, vlakbij het stadhuis, op ±30min wandelen van de
rivier Douro, ±40 min van de historische porthuizen en ±20km van de luchthaven. Metro:
Aliados op ±100m.
Logies: 70 ruime kamers (vloerbekleding is hout & tapijt) voorzien van alle moderne
comfort: marmeren badkamer, airco, flat screen-tv, minibar, safe, koffiefaciliteiten en
gratis WiFi. De verschillende kamertypes zijn stijlvol ingericht: classic (±22m²), superior
(±26m²), deluxe (±31m²), deluxe premium (±35m²) en suites (±44m²).
Faciliteiten: 2 restaurants, waarvan 1 gastronomisch, uitgebreid en verzorgd ontbijtbuffet, mooie patio, bar, schitterende salons en de oriëntaals geïnspireerde Angkor Wat Spa
biedt een ruim gamma aan behandelingen. Betalende publieke parking op 50m.
Imagine: exclusief hotel met een perfecte service, het interieur is een harmonieuze mix
van moderne kunst en prachtige antiquiteiten. Volledig gerenoveerd in voorjaar 2018.
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PORTO
Gallery

5

PORTOBAY HOTEL TEATRO****

Ligging: nieuw hotel (2010) met een zeer centrale ligging in deze culturele havenstad,
±16km van de luchthaven. Metro: Bolhão of São Bento op ±500m.
Logies: 74 ruime kamers, hoofdzakelijk in goud- en bronstinten en met zicht op de straat
of op het terrasgedeelte. Kamertypes: Gallery (±22m²), Tribune (±27-32m²) en Audience
(±38m²) allen met badkamer, haardroger, badjas, airco, LCD-tv, minibar, safe en gratis
WiFi. Voorzieningen voor rolstoelgebruikers en communicerende kamers.
Faciliteiten: restaurant met Mediterrane specialiteiten, bar, aangenaam terras, gym op
de bovenste verdieping en betalende garage (±€14/dag).
Imagine: trendy hotel met als centraal thema het theater; een aparte sfeer en een prima
service.

6

HOTEL NH COLLECTION PORTO BATALHA****

Ligging: het gerestaureerde pand uit de 18de eeuw heeft een zeer centrale ligging aan
Praça de Batalha, tegenover het São João Nationaal Theater en op wandelafstand van het
pittoreske centrum. Metro: São Bento ±450m.
Logies: 107 praktisch ingerichte kamers met laminaatvloer, badkamer (douche/haardroger/toiletproducten), airco, tv, safe, minibar, koffie-en theefaciliteiten en gratis WiFi.
Voorzieningen voor rolstoelgebruikers.
Faciliteiten: uitgebreid en verzorgd ontbijtbuffet, restaurant, bar, kleine spa met verwarmd binnenbad, sauna, jacuzzi en compacte fitness met moderne apparatuur. Publiek
parkeren nabij het hotel.
Imagine: perfect citytriphotel in een elegant en historisch kader met een centrale
ligging. Vriendelijke en professionele service.
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Imagine More: hotels buiten brochure en rondreizen op maat: contacteer uw reisagent.

7

DESCOBERTAS BOUTIQUE HOTEL****

Ligging: in een verkeersluwe zone in de oude Ribeirawijk, gezellige restaurants & bars
om de hoek, ±15min. van de centrale laan Av. de Alliados en via de iconische Dom Luis
brug (op ±5min. wandelen) bereikt u de portkelders aan de andere kant van de rivier.
Metro: São Bento ±800m.
Logies: in de voormalige goederenopslagplaats werden 18 elegante en geluiddichte
kamers ingericht met alle moderne comfort, marmeren badkamer, minibar, safe, flat
screen-tv, houten vloer en gratis WiFi. Kamertypes: classic (±20m²), superior (±24m²),
deluxe (±27m²) en 2 familiekamers (±28m²).
Faciliteiten: het gevarieerde ontbijtbuffet wordt geserveerd in de Mezzanine Bar, lounge
en lift. Publiek parkeren op ±200m van het hotel, ±20€/dag.
Imagine: kleinschalig en knap ingericht hotel, vriendelijke service en centrale ligging!
Het Portugees koloniale verleden inspireerde de designer van dienst.

8

HOTEL CARRIS PORTO RIBEIRA****

Ligging: centraal in de Ribeira, deze sfeervolle wijk is een wirwar van smalle straatjes met kleurrijke gevels, de was hangt buiten en er zijn talrijke restaurants en cafés.
Sommige kamers hebben zicht op de rivier, op enkele stappen van het hotel. Metro:
São Bento ±1km.
Logies: 159 elegante gastenkamers met houten vloer, bad of douche, haardroger,
airco, flatscreen-tv, minibar, safe en gratis WiFi. Een aantal standaard kamers (±11m²) en
superior kamers (±20m²) beschikken over een balkon, alle met verschillende afmetingen.
Faciliteiten: verzorgd ontbijtbuffet, restaurant ‘Forno Velho’ met show cooking, bar en
fitness. Betalende publieke parking in de nabijheid.
Imagine: 5 historische gebouwen werden gerestaureerd en met elkaar verbonden tot
een modern en sfeervol geheel. Mooie mix van ruwe materialen met een warme decoratie in contrasterende tinten. Aanrader in een geanimeerde buurt.

9

HOTEL PREMIUM PORTO DOWNTOWN****

Ligging: aan de rand van het historisch centrum, de perfecte locatie om de schoonheid
en rijkdom van Porto te ontdekken. Metro: São Bento ±650m.
Logies: 56 gezellige kamers met 1 queen bed of 2 twin bedden, tapijt, badkamer
(douche/haardroger/badjas/toiletartikelen), airco, flatscreen-tv, minibar, safe en gratis
WiFi. De superior kamers beschikken over een bad en Nespressomachine. Voorzieningen
voor rolstoelgebruikers.
Faciliteiten: prima ontbijtbuffet (ook mogelijk op het terras), Portobello roof top restaurant en bar. Parking op ±100m, ±€9/dag.
Imagine: modern hotel met een leuk dakterras op een goede en rustige locatie en
vriendelijke service!

10

PORTO TRINDADE HOTEL****

Ligging: modern hotel met een uitstekende ligging, op wandelafstand van het centrum
(±15 minuten). Metro: Trindade op ±150m en goede verbinding met de luchthaven.
Logies: 52 moderne en minimalistisch ingerichte kamers met parket, bad of douche,
airco, flatscreen-tv, safe, dubbele beglazing, koffiefaciliteiten en gratis WiFi. De meest
gebruikte tinten zijn wit, rood, zwart en grijs. Voorzieningen voor rolstoelgebruikers.
Faciliteiten: aangename ruimte voor het uitgebreide ontbijtbuffet, bar, terras op de
hoogste verdieping met panoramisch uitzicht, gratis WiFi, betalende parking/garage in
de buurt.
Imagine: eigentijds hotel met een uitstekende verhouding prijs/kwaliteit.

PORTO

11

HOTEL DOM HENRIQUE DOWNTOWN****

Ligging: goed gelegen hotel, op wandelafstand van o.a de winkelstraat Rua Santa Catarina en ±15 min. wandelen (berg af ) naar de historische en sfeervolle Ribeira wijk. Metro:
Trindade ±250m.
Logies: 112 gerenoveerde en ruime kamers (±25m²) met tapijt, badkamer (haardroger/
toiletartikelen), airco, tv, minibar en gratis WiFi. Voorzieningen voor rolstoelgebruikers.
Faciliteiten: buffetrestaurant Alem Mar op de benedenverdieping met terras, een
schitterend panorama uitzicht vindt u in het à la carte restaurant en bar op de 17de
verdieping. 24/24 fitness en publiek parkeren tegenover het hotel tegen speciaal tarief
(±€11/dag) voor gasten.
Imagine: klassiek hotel met modern comfort en heeft als pluspunt een uniek dakterras!

12

HOTEL HF FENIX PORTO****

Ligging: in de wijk Boavista, nabij een winkelcentrum en de markthal Mercado do Bom
Succeso, ±20 minuten wandelen van het centrum en ±12km van de luchthaven. Metro:
Casa da Musica op ±500m.
Logies: 148 comfortabele kamers (±20-27m²) met tapijt, badkamer, airco, tv, minibar,
safe en gratis WiFi. Voorzieningen voor rolstoelgebruikers.
Faciliteiten: gevarieerd ontbijtbuffet, restaurant, bar en kleine patio. Ter plaatse te reserveren: garage (±€10/dag) en fietsenverhuur (±€9/dag).
Imagine: klassiek hotel met ruime kamer en degelijke service.

13

HOTEL VILA GALE PORTO RIBEIRA****

Ligging: rustige ligging langs de Douro (Cais das Pedras), ±2km buiten het historische
centrum en de Dom Luis I-brug en ±15km van de luchthaven. Tramhalte nabij het hotel.
Logies: 67 comfortabele kamers waarvan 14 met zicht op de rivier, tapijt, badkamer
(badproducten/haardroger), airco, tv, minibar, safe en gratis WiFi.
Faciliteiten: ontbijtbuffet, lounge bar met terras langs de rivier, patio. Garage tegen betaling en volgens beschikbaarheid bij aankomst.
Imagine: boutique hotel ontstaan uit de renovatie van 4 panden, het centrale decoratiethema is schilderkunst. Vanuit de ontbijtruimte geniet u van een excellent uitzicht op de
rivier. Voor wie houdt van rust.

14

HOTEL DA MUSICA****

Ligging: in de wijk Boavista, ±3km van het historische centrum, op wandelafstand van
een winkelcentrum en ±13km van de luchthaven. Metro: Casa da Musica op ±600m.
Logies: 84 lichtrijke kamers (±19m²) met alle hedendaagse comfort: houten vloer, design
badkamer met open douche, badjas en haardroger, airco, flatscreen-tv, mini-bar, safe en
gratis WiFi. De muzikale erfenis van bekende componisten is de rode draad doorheen het
totale hotelconcept. Voorzieningen voor rolstoelgebruikers en communicerende kamers.
Faciliteiten: gevarieerd ontbijtbuffet, open en strakke lobby annex bar, gourmet restaurant, gratis WiFi en ondergrondse parking (±€10/dag).
Imagine: het moderne designhotel is onderdeel van een knap renovatieproject. De historische markthal Mercado do Bom Sucesso is nu een sfeervolle site met foodhall en een
trendy atmosfeer.

15

LEGENDARY PORTO HOTEL***

Ligging: aan het centrale plein Praça da Batalha, op wandelafstand van de belangrijkste
bezienswaardigheden van de stad. Metro: São Bento en Bolhão beiden op ±500m.
Logies: 113 lichtrijke kamers met badkamer (haardroger en badproducten zijn aanwezig), airco, tv, safe, koffie-en theefaciliteiten en gratis WiFi. Voorzieningen voor rolstoelgebruikers.
Faciliteiten: gevarieerd ontbijtbuffet (vegetarische en gluten vrije opties), bar, kleine fitness. Publieke parkeergarage in de nabijheid (±€10/dag, te regelen via het hotel).
Imagine: volledig gerenoveerd hotel in een historisch pand, zeer centrale ligging en
vriendelijke service. Klassieker aan een sterke prijs!

16

GRANDE HOTEL DO PORTO***

Ligging: goede ligging in de geanimeerde winkel- en wandelstraat Santa Catarina, op
wandelafstand van alle belangrijke bezienswaardigheden en ±20 minuten rijden van de
luchthaven. Metro: Bolhão op ±150m.
Logies: 94 sober gedecoreerde kamers (±18m²) met eenvoudige badkamer, haardroger,
tapijt, airco, satelliet-tv, minibar, safe en gratis WiFi. Voorzieningen voor rolstoelgebruikers en communicerende kamers.
Faciliteiten: in de nostalgische sfeer van restaurant Dom Pedro II wordt het ontbijtbuffet
en het half -pension geserveerd, sfeervolle bar, dakterras, kleine fitness, massagemogelijkheden en garage (±€11/dag).
Imagine: dit sfeervol hotel met een grandeur van weleer werd in 2011 volledig gerenoveerd en heeft naast een uitstekende ligging ook een prima verhouding prijs/kwaliteit.
De geschiedenis van het hotel gaat terug tot in 1880 en was de favoriete ontmoetingsplaats voor aristocraten, artiesten en bohemiens.
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Norte
de Portugal
Een rondrit door de Douro vallei, de bakermat van de portindustrie, biedt unieke zichten op
steile oevers met duizenden terrassen, prachtige wijngaarden en charmante dorpjes. Een bezoek aan een wijndomein of quinta is een must! De hoogtepunten in de groene Minho streek
zijn de middeleeuwse stad Guimarães, de fraaie stad Braga en het naburige bedevaartsoord
Bom Jesus do Monte. Ten Noorden van Porto vindt u een mooie kustlijn met kleine badplaatsen en zandstranden. Deze regio leent zich ook tot culturele uitstapjes: Barcelos (keramiek),
het statige Viana do Castelo en de romeinse brug in Ponte de Lima. Het Nationaal Park PenedaGerês (700km²) is een indrukwekkend natuurgebied met een verscheidenheid aan fauna en
flora, afgelegen dorpjes, bergmeren, dolmen en grafmonumenten. De meest onherbergzame
streek van Portugal is Trás-os-Montes (achter de bergen). Chaves en Bragança zijn 2 imposante
vestigingssteden in deze zeer landelijke en ruige regio.
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Douro Cruise
8-daagse natuur-en cultuurcruise.

Imagine laat u graag genieten van de natuurpracht, de culturele rijkdommen
en de gastvrijheid van het Noord-Portugese volk aan boord van de luxueuze
riviercruiser MS Queen Isabel*****. Naast de Portugese parels zoals Vila Real en
Pinhão staan ook de cultuurmetropolen Porto en het Spaanse Salamanca op
het programma. Ontdek de geheimen van de Douro in alle comfort.
Prijs vanaf € 1690 p.p in een standaardkajuit op het hoofddek achteraan
in volpension.

VOOR MEER INFORMATIE OVER HET PROGRAMMA EN HET SCHIP
ZIE ONZE BROCHURE RAILS & RIVERS 2020, PAGINA 32-33.
BEKIJK OOK ONZE ANDERE DOURO PROGRAMMA’S OP
WWW.IMAGINETRAVEL.BE
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NORTE DE PORTUGAL

1

VILA DO CONDE - VILLA C BOUTIQUE
HOTEL****

Ligging: net buiten het centrum van de stad, aan de oever van de rivier Ave, ±1,5km van
het Azurara strand en ±30km ten noorden van Porto.
Logies: 41 kamers en 2 suites ingericht in een warme, hedendaagse stijl met badkamer,
airco, minibar, koffie- en theefaciliteiten, tv, safe, gratis WiFi en balkon.
Faciliteiten: in restaurant A Terra (met houtoven) wordt er gekookt met regionale producten, uitstekend ontbijtbuffet, gezellige lounge, buitenterras en bar, wellness ruimte
met binnenbad, sauna, Turks bad, massageruimtes en fitness. Gratis parking.
Imagine: fris gerenoveerd hotel met een Scandinavisch geïnspireerde atmosfeer, prima
keuken en sympathieke service. Prachtige uitzichten op de rivier.

2

PÓVOA DE VARZIM - SÃO FÉLIX HOTEL HILLSIDE
& NATURE****

Ligging: prachtig gelegen op een heuveltop met een panoramisch uitzicht op de groene
omgeving en de oceaan, ±6km van de geanimeerde badplaats met groot zandstrand
Póvoa de Varzim en ±30km van Porto. Wagen is noodzakelijk.
Logies: 46 comfortabele kamers (±20m²) met tapijt, moderne badkamer, haardroger en
badproducten, airco, tv, kussenmenu, safe, gratis WiFi en balkon. Voorzieningen voor rolstoelgebruikers.
Faciliteiten: restaurant met een goede keuken, gezellige bar, ovaalvormig buitenzwembad (13x13m) met apart kindergedeelte, biljart, tafeltennis, leessalon en gratis parking.
Imagine: familiaal hotel met een uitzonderlijke en zeer rustige ligging, ideaal om de
omgeving te verkennen. Zeer goede verhouding prijs/kwaliteit. Volledig gerenoveerd in
2018.
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Imagine More: hotels buiten brochure en rondreizen op maat: contacteer uw reisagent.

3

ESPOSENDE - HOTEL SUAVE MAR***

Ligging: op wandelafstand van het vissersdorp Esposende, aan de monding van de Rio
Cávado, vlakbij het zandstrand en de wandelboulevard en op ±45km van Porto.
Logies: 84 moderne kamers (20-30m²) met laminaat, badkamer (haardroger) airco, satelliet-tv, safe, gratis WiFi en balkon. De standaard kamers hebben zicht op de omgeving of
het zwembad, er zijn kamers met zeezicht (minibar) en hoger gelegen superior kamers
(minibar) met zeezicht. Voorzieningen voor rolstoelgebruikers.
Faciliteiten: restaurant (buffet en à la carte), bar, openluchtzwembad met apart kinderbad, tennis, fitness, speeltuin, betalende garage en gratis parking.
Imagine: uitstekend driesterrenhotel met een rustige ligging.

4

VIANA DO CASTELO - HOTEL FLÔR DE SAL****

Ligging: aan zee, op ±100 meter van het strand en ± 2km buiten het aantrekkelijke
centrum. Viana do Castelo was ooit een belangrijk centrum voor visserij en ligt op ±80km
van Porto.
Logies: 60 lichtrijke en moderne kamers (±25m²) met synthetische vloerbekleding,
badkamer, airco, flatscreen-tv, minibar, safe en gratis WiFi. De standaardkamers hebben uitzicht op de Santa Luzia berg, die met zeezicht (aanbevolen) hebben naast grote
ramen ook een balkon of terras. Junior suites (±30m²) met bergzicht en apart salon, suites
(±40m²) met zeezicht en aparte slaapkamer. Voorzieningen voor rolstoelgebruikers.
Faciliteiten: uitgebreid ontbijtbuffet, restaurant Saleiro met panoramisch terras en
zeezicht, bar, wellnesscenter met zoutwaterbad (±18x11m, badmuts verplicht) en
gratis sauna, Turks bad, jacuzzi en fitness. Kinderen onder de 16 jaar niet toegelaten in
het zwembad. Gratis parking.
Imagine: rustig gelegen en modern hotel met als grootste troef het sublieme zeezicht!

5

VIANA DO CASTELO - HOTEL FEEL VIANA****

Ligging: schitterend gelegen aan het Cabedelo zandstrand, ±3km van het centrum,
±30km van Ponte de Lima, ±55km van Braga en ±70km van Porto. Wagen is aan te raden.
Logies: 46 kamers en 9 bungalows, strak ingericht met natuurlijke materialen, badkamer
(douche/haardroger/toiletartikelen), tv, minibar, safe, gratis WiFi en balkon. Standaardkamers (±27m²) met zicht op tuin, junior suites (±36m²) met zeezicht, suites (±53m) en
bungalows (±36m²). Voorzieningen voor rolstoelgebruikers.
Faciliteiten: restaurant met prima ontbijtbuffet, lounge terras met uitzicht op zee, bar,
buitenzwembad, ligbedden en parasols. Spa met op de zee geïnspireerd Voya producten, binnenbad, sauna, massages en Turks bad. Indrukwekkend sportcentrum met tal van
activiteiten: fietsen (400km fietsroutes), kite surfen, windsurfen, paddling, zeilen, lopen,
bodyboard, yoga, pilates, lopen, wandelen, etc... Gratis parking.
Imagine: tijdloos ingericht complex, harmonieus met de natuur, wakker worden met het
geluid van de oceaan, de geur van het pijnboombos en de duinen. Ideaal voor de actieve
reiziger of voor wie op zoek is naar een comfortabele ‘back to nature’ ervaring.

6

PONTE DE LIMA - CARMO’S BOUTIQUE
HOTEL***** *

Ligging: rustig en landelijk gelegen, op ±5km van het centrum van de mooie stad Ponte
de Lima, ±85km van Porto en ±45km van het natuurpark Peneda-Gerês.
Logies: 15 romantische kamers en 2 deluxe tenten, ingericht met luxueuze materialen,
badkamer (haardroger/bad/douche/badjas/slippers), airco, tv, safe, minibar en gratis
WiFi.
Faciliteiten: restaurant met verfijnde keuken en wijnen, buiten eten mogelijk, heerlijke
lounge mogelijkheden in de tuin en nabij het zwembad. Intiem salon met uitgebreide
bibliotheek, lift, kleine spa (kinderen niet toegelaten) met verwarmd binnenbad, jacuzzi
en schoonheidsbehandelingen tegen betaling. Gratis fietsen en parking. Mogelijkheid
tot koetstochten.
Imagine: karaktervol adresje achter een moderne façade van glas en natuursteen, de
details en een gepersonaliseerde service zorgen voor een unieke sfeer.

NORTE DE PORTUGAL
@keeshageman

7

POUSADA DE AMARES

Ligging: in het hart van de Minho streek, nabij het Peneda-Gerês natuurpark, ±70km
van Porto. Ideaal om de culturele pareltjes van deze groene streek te ontdekken: Braga
±15km, Barcelos (belangrijk keramiekcentrum) ±35km, Ponte de Lima ±55km en Guimarães ±35km. Er is geen horeca in de nabijheid.
Logies: 30 standaard en 2 luxe kamers, allen met badkamer, haardroger, badjas, airco,
kabel-tv, safe en panorama uitzicht. Communicerende kamers.
Faciliteiten: restaurant, bar, tuin met mooi zwembad en ligstoelen, biljart, gratis WiFi in
publieke ruimtes en gratis parking.
Imagine: pousada Santa Maria do Bouro, een voormalig Cisterciënzer klooster, werd
knap gerestaureerd. Geniet van alle comfort in een serene sfeer. Aanrader!

8

BRAGA - HOTEL BRACARA AUGUSTA****

Ligging: in het centrum van Braga (Bracara Augusta onder de Romeinen), in een autovrije straat en op ±50km van Porto. Het bedevaartsoord Bom Jesus do Monte ligt slechts
op ±4km.
Logies: 19 intieme kamers (±19m²) met parket, badkamer, haardroger, airco, kabel-tv,
minibar, safe en gratis internettoegang. Voorzieningen voor rolstoelgebruikers.
Faciliteiten: uitstekend restaurant Centurium (gesloten op zondag), uitgebreid ontbijtbuffet, bar, sfeervolle stadstuin, WiFi en betalende publieke garage in de nabijheid.
Imagine: kleinschalig hotel met veel charme in een prachtig 19de eeuws gerenoveerd
gebouw en een perfecte service. Te ontdekken!

9

POUSADA DE GUIMARÃES

Ligging: op een heuvel met een subliem uitzicht op de historische stad (±4km) en
±55km van Porto.
Logies: de 49 standaard kamers en 2 suites zijn ondergebracht in voormalige kloostercellen en hebben een panoramisch uitzicht, badkamer (haardroger/ badjas), airco,
kabeltv, minibar en safe. Voorzieningen voor rolstoelgebruikers.
Faciliteiten: uitstekend restaurant, bar, gratis WiFi in publieke ruimtes, terras, mooie tuin
met openluchtzwembad, speeltuin en gratis parking.
Imagine: in Pousada Santa Marinha geniet u van een uniek verblijf in een gerenoveerd
Augustijnenklooster met authentieke details zoals de vele azulejos. Verzorgde service.

10

GUIMARÃES - CASA DE SEZIM

Ligging: landelijk gelegen tussen wijngaarden, ±4km van de UNESCO-stad Guimarães
en ±50km van Porto. Goede ligging om de Minho-streek en het Nationaal Park Peneda-Gerês te verkennen.
Logies: 8 romantisch ingerichte kamers met traditionele meubels, sommige met hemelbed, houten vloer en eigen badkamer.
Faciliteiten: verzorgd ontbijt in een sfeervol salon met TV en gratis WiFi, biljart, weelderige tuinen met zwembad, eigen kapel en prijswinnende Vinho Verde wijngaard. Gratis
parking. Er worden ook regelmatig tentoonstellingen en pianoconcerten georganiseerd.
Imagine: geniet van de rust en de unieke sfeer in dit statig en prachtig ingericht landhuis. Zeer vriendelijke en toegewijde eigenaars.

11

GUIMARÃES - HOTEL DA OLIVEIRA****

Ligging: zeer centrale ligging in het verkeersvrije deel van de stad, aan het centrale plein
met restaurants en bars. ±50km van de luchthaven van Porto.
Logies: 20 mooie kamers: standaard (±25m²), junior suite (±35m²) en suite (±45m²) met
houten vloer en tapijt, badkamer, haardroger, airco, minibar, satelliet-tv, safe en gratis
WiFi.
Faciliteiten: ontbijtbuffet, gezellig restaurant O Hool (traditionele keuken) met terras,
bar, leessalon en gratis parking op ±200m van het hotel.
Imagine: de voormalige pousada werd gerenoveerd tot een hedendaags charmehotel.
Discrete luxe in het hart van de stad!

12

CHAVES - FORTE DE SÃO FRANCISCO****

Ligging: op het hoogste punt van Chaves ligt dit gerenoveerd Franciscaner klooster uit
de 16de eeuw, aan de rand van de stad (±1km) met een aangenaam historisch centrum
en ±150km van de luchthaven van Porto.
Logies: 53 kamers (±26m²) en 5 suites (±50m²) met parket, badkamer, haardroger, airco,
satelliet-tv, minibar, safe en gratis WiFi. Voorzieningen voor rolstoelgebruikers.
Faciliteiten: restaurant met regionale keuken, bar, prachtige kapel, tuin met groot
buitenzwembad (18x18m), panoramisch uitzicht en apart kinderbad, tennis, snooker en
gratis parking.
Imagine: authentiek logeren in een geklasseerd monument met moderne faciliteiten in
een rustige omgeving.
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LOUSADA - LOUSADA COUNTRY CLUB****

Ligging: rustig gelegen domein temidden de wijngaarden en bossen, ±20km van
Guimarães en ±35km van de luchthaven van Porto. Wagen is noodzakelijk.
Logies: de verschillende accommodaties liggen verspreid op het domein. De hotelfaciliteiten en 10 kamers situeren zich in Vila Mãe, de 15 suites met 1 of 2 slaapkamers in
het gedeelte Cegonheira en Ribeiro. Alle units beschikken over een moderne badkamer
(bad of douche, haardroger), airco, tv, minibar, safe en gratis WiFi. De suites zijn ingericht
met kitchenette en de superior suites hebben ook een vaatwasser.
Faciliteiten: verzorgd ontbijtbuffet, het restaurant legt de nadruk op lokale producten
in combinatie met aangepaste wijnen. In en rondom het terrein zijn er boeiende wandelpaden, fietsenverhuur, mini golf, badminton, tafelvoetbal, voetbal- en hockey terrein,
6 tennispleinen (gravel) en een health club. Gratis parking.
Imagine: dit mooi gerestaureerde domein was ooit in handen van 3 families. Nu vormen
het statige landhuis met kapel en de voormalige woningen 1 geheel. Ideaal voor een
ontspannen verblijf in een landelijke omgeving!

14

PENAFIEL - SOLAR EGAS MONIZ

Ligging: gelegen in het dorpje Paço de Sousa op ±9km van Penafiel, centrum van de
vinho verde productie. ±30km van Porto, ±50km van Guimarães en ±145km van Coimbra.
Logies: 10 intiem ingerichte kamers met houten vloer, badkamer met bad of douche,
haardroger, airco, gratis WiFi en flatscreen-tv. De standaard kamers bevinden zich in een
nieuwe zijvleugel, verbonden via een glazen gang met het hoofdgebouw. De ‘historic’ en
familiekamers situeren zich op de eerste verdieping van het oorspronkelijke huis.
Faciliteiten: verzorgd continentaal ontbijt met streekproducten, receptie met bibliotheek en haard, self service hoek met doorlopend koffie, thee en koekjes, microgolfoven
en minibar. Maaltijden en enoteca mits reservatie. Gratis parking. In de mooie tuin zijn er
uitnodigende hoekjes met hangmatten, ligbedden, zwembad met apart kindergedeelte,
leuke speeltuin en moestuin.
Imagine: intiem, hedendaags en familiaal gastenverblijf met respect voor traditie.
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Imagine More: hotels buiten brochure en rondreizen op maat: contacteer uw reisagent.

15

AMARANTE - MONVERDE WINE EXPERIENCE
HOTEL****

Ligging: Telões, een afgelegen dorpje in een prachtige omgeving van wijngaarden,
±20km van Amarante en ±60km van Porto. Wagen noodzakelijk.
Logies: 29 intiem ingerichte kamers met houten vloer, moderne badkamer (douche/
badjassen/slippers), airco, tv, koffie-en theefaciliteiten, safe, minibar en gratis WiFi. Er zijn
superiorkamers met balkon of met bad. Voorzieningen voor rolstoelgebruikers.
Faciliteiten: uitstekend restaurant met een indrukwekkende wijnkaart, gevarieerd ontbijtbuffet, bar, zonneterras met zwembad, ligbedden en parasols, uitgebreide wellness
met binnenbad en talrijke behandelingen. Dagelijks wijndegustatie. Gratis parking.
Imagine: heerlijk hotel met een doordacht design, aanrader voor wie zoekt naar rust,
comfort en gastronomie.

16

PESO DA RÉGUA - QUINTA DO VALLADO

Ligging: fabelachtig gelegen tussen de terrassen, actief wijndomein aan de rivier Corgo,
een zijarm van de Douro; ±5km van Peso da Regua, ±15km van Lamego en ±100km van
Porto.
Logies: 13 zeer elegante kamers, 5 in het moederhuis en 8 in de nieuwe, voornamelijk uit
schist opgetrokken zijvleugel met privaat badkamer, airco, tv en gratis WiFi. De kamers in
de nieuwbouw beschikken over een balkon.
Faciliteiten: verzorgd ontbijt, à la carte restaurant, sfeervolle tuin met zwembad en
zonneterras, bar, salon met bibliotheek. Activiteiten: wijndegustatie, wandelen, fietsen,
boottocht, picknicken, vissen, etc... Gratis parking.
Imagine: het prachtig gelegen landhuis uit 1733, ooit eigendom van Dona Antonia
Adelaide Ferreira en nog steeds in de familie. Een van de bekendste wijndomeinen in de
Douro vallei met een gereputeerde traditie.

17

PESO DA RÉGUA - DELFIM DOURO HOTEL****

Ligging: op een heuvel met prachtige panorama uitzichten op de Douro vallei, ±7km
van Peso da Regua, ±15km van Lamego en ±105 km van Porto. Wagen is aan te raden.
Logies: 42 moderne kamers met tapijt, badkamer (bad of douche/haardroger/badjas/
slippers), airco, flatscreen-tv, safe, minibar, gratis WiFi en balkon. Communicerende
kamers.
Faciliteiten: uitgebreid ontbijtbuffet, voortreffelijk restaurant, aangename terrassen,
zonneterras met zwembad (6x12m), ligbedden en parasols. Gratis parking.
Imagine: de gerenoveerde quinta blinkt niet enkel door de rustige en spectaculaire
ligging maar ook door de smaakvolle en moderne architectuur. Goede uitvalsbasis om de
Douro vallei te ontdekken en prima service.

18

PINHÃO - QUINTA DA LA ROSA****

Ligging: een nog actief wijn producerend domein aan de oevers van de Douro, op ±1km
van het centrum, ±30min rijden van Peso da Régua en ±130km van Porto.
Logies: 14 knusse kamers, allemaal individueel ingericht en verspreid over het domein.
De meeste kamers hebben zicht op de rivier, houten vloer, badkamer met bad en/of douche, airco, minibar en gratis WiFi. De kamers in de hoger gelegen Quinta Amarela worden
ook verhuurd als volledige villa.
Faciliteiten: verzorgd ontbijtbuffet, restaurant met regionale keuken en panorama
uitzicht, mogelijkheid om een 3-gangen menu te degusteren met andere gasten aan
‘Claire’s table’, terrassen en klein openluchtzwembad. Activiteiten: rondleiding op het
domein met degustatie, wandelingen, boot- en trein excursies.
Imagine: maak kennis met de jarenlange gastvrijheid en tradities van deze gepassioneerde wijnbouwfamilie.
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COVAS DO DOURO - QUINTA NOVA LUXURY
WINERY HOUSE

Ligging: gerenoveerd landhuis uit de 18de eeuw in Covas do Douro, een dorpje in het
hart van de door de Unesco beschermde Douro regio. In de omgeving: station van Ferrão
±3km, Pinhão ±9km, Lamego ±45km, Vila Real ±70km en op ±165km van Porto.
Logies: 11 stijlvolle en traditioneel gedecoreerde kamers met badkamer (bad of douche/
haardroger), airco, tv en balkon of terras met uitzicht op de wijngaarden of de rivier. Voorzieningen voor rolstoelgebruikers.
Faciliteiten: verzorgd en huisgemaakt ontbijt, restaurant met traditionele keuken, bar,
gratis WiFi, mogelijkheid om wijn- en olijfolie te degusteren, op het domein is er een
kapel en een uitgestippeld wandelpad van ±8km, gratis fietsen, kinderspeelhoek en
parking. Vanaf de verschillende terrassen en het openluchtzwembad met ligstoelen heeft
u een prachtig uitzicht op de mooie vallei. Imagine: comfortabel en rustig gelegen charmehotel in een indrukwekkend, verzorgd en nog actief wijndomein. Quinta Nova won
al meerdere prijzen voor innovatief wijn-toerisme en architectuur in parken en tuinen.

20

LAMEGO - CASA DE SANTO ANTONIO DE BRITIANDE

Ligging: in het centrum van Britiande, een dorpje op de kruising van de Cister en Porto
wijnroute. ±10minuten rijden van Lamego en ±120km van de luchthaven van Porto.
Logies: 4 kamers in het hoofdgebouw en 2 studio’s (kitchenette/microgolf ) met een
private toegang via de tuin. De individueel en elegant ingerichte accommodaties
beschikken over laminaatvloer, badkamer (haardroger/toiletartikelen), verwarming en
gratis WiFi.
Faciliteiten: ontbijtbuffet met lokale en home made producten, rustige en zeer mooi
aangelegde tuin met talrijke fruitbomen, zwembad en zonnebedden. Fietsen en BBQ zijn
ter beschikking van de gasten. Gratis parking. Wijndegustaties en dineren met aangepaste wijnen mogelijk mits reservatie.
Imagine: heerlijk landhuis met een boeiend interieur in een oase van rust. Het hartelijk
echtpaar, tevens gepassioneerd door wijn, zorgt voor een onvergetelijk verblijf!
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LAMEGO - CASA DOS VISCONDES DA VARZEA

Ligging: rustige ligging te midden de wijn- en boomgaarden, op ±15min rijden van
Lamego en ±130km van Porto. Een wagen is aangeraden.
Logies: 40 kamers, ingericht met antiek meubilair en barokke decoratie-elementen,
laminaatvloer en tapijten, tv en verwarming. De badkamer beschikt over een bad, haardroger, toiletartikelen, badjas en slippers.
Faciliteiten: in de indrukwekkende eetzaal wordt het ontbijt geserveerd en kunt u
proeven van de lokale keuken. Ontspannen kan in één van de romantische salons met
haardvuur of tijdens een wandeling in de prachtig aangelegde tuinen. Verder is er een
zoutwaterzwembad met ligbedden, tennisveld en gratis WiFi in de openbare ruimtes.
Voor de organisatie van evenementen kunt u terecht in één van de indrukwekkende balzalen of in de kapel.
Imagine: dankzij de gastvrijheid en de idyllische omgeving komt u helemaal tot rust in
dit kleinschalig en romantisch landhuis.
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LAMEGO - QUINTA DA TIMPEIRA

Ligging: ±2km buiten het centrum van deze aantrekkelijke bisschoppelijke stad, rustig
gelegen tussen de boomgaarden en op ±140km van de luchthaven van Porto. In de omliggende wijngaarden wordt o.a. de Raposeira, een mousserende wijn geproduceerd.
Logies: 7 mooi gedecoreerde kamers (±15m²) met houten vloer, badkamer (bad of douche, haardroger op aanvraag), airco, verwarming, gratis WiFi en flatscreen-tv.
Faciliteiten: gezellig salon voor het uitgebreide ontbijt met lokale producten, mogelijkheid om te dineren, bar, rustige tuin met zwembad (6x12m), ligstoelen en parasols,
tennis, speeltuintje, fietsverhuur en gratis parking.
Imagine: sfeervol en modern landhuis met zeer toegewijde eigenaars, ideaal om de
omgeving te verkennen.

23

VALDIGEM - QUINTA DE CASALDRONHO****

Ligging: actief wijndomein aan de oevers van de Douro in het dorpje Valdigem, ±13km
van Lamego en ±130km van de luchthaven van Porto.
Logies: 20 kamers met panorama ramen, vloer in parket, badkamer (bad of douche/haardroger), airco, flatscreentv, minibar, safe en gratis WiFi. De inrichting wordt gekenmerkt
door het gebruik van zachte tinten en warme materialen zoals hout en kurk.
Faciliteiten: restaurant met regionale specialiteiten, sfeervolle bar met uitgelezen wijnkaart, zonneterras met zwembad, ligbedden en parasols, speeltuin, kleine kapel en gratis
parking. Wandelen mogelijk op het terrein van 24 ha tussen de wijnranken, fruit- en olijfbomen.
Imagine: minimalistische moderne architectuur in een unieke geografische omgeving.
Perfect om tot rust te komen!
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CASTELO DE PAIVA - DOURO 41 HOTEL & SPA****

Ligging: op de linkeroever van de Douro rivier vindt u dit perfect in het landschap geïntegreerde nieuwbouw hotel. Op ±10km van het kleine dorp en ±55km van de luchthaven
van Porto. Wagen is noodzakelijk.
Logies: 62 lichtrijke en minimalistisch ingerichte kamers (±30m²) met badkamer (haardroger/badjas/slippers), airco, flatscreen-tv, minibar, safe en gratis WiFi. De kamers zijn
hoofdzakelijk gedecoreerd in witte en zwarte tinten in combinatie met warme houtelementen.
Faciliteiten: ontbijtbuffet, panoramisch restaurant met nationale en internationale
keuken, bar met terras, prachtig buitenzwembad met gratis ligstoelen en parasols,
bibliotheek en biljart. Mooie spa met panoramisch zwembad, sauna, schoonheidsbehandelingen en gym. Naast een gratis parking is er ook een aanlegsteiger voor 26 plezierjachten.
Imagine: prima keuze voor wie zich wil ontspannen op een onovertroffen locatie, uitkijkend op de gouden Douro rivier.
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Centro de Portugal
In centraal Portugal is er voor elk wat wils. Tot de culturele hoogtepunten behoren de charmante universiteitsstad Coimbra, het
bedevaartsoord Fatima en de indrukwekkende tempelierburcht Convento do Cristo in Tomar. De monumentale kloosterkerken
van Batalha en Alcobaça zijn terecht Unesco werelderfgoed. Proef in Óbidos, de pittoreske middeleeuwse stad met de typische
witte huizen en blauwe randen, een ginjinha (kersenlikeur). Natuurliefhebbers kunnen terecht in de machtige bergketen Serra
da Estrela of de grillige rotsformaties en grotten verkennen rond Porto de Mós. Langs de Atlantische kust vindt u ongerepte
stranden, baaien met grote golven en gemoedelijke, maar in de zomer vaak drukke, badplaatsen.
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1

MARIALVA - CASAS DO CÔRO

Ligging: historisch en afgelegen dorp in de prachtige vallei van de Cõa. In het dorp zijn er
slechts 35 bewoners en naast de hotel faciliteiten is er enkel een cafeetje. Supermarkt en
restaurant op ±7km in Meda, ±50km van Guarda en ±200km van Porto. Wagen is noodzakelijk.
Logies: het project omvat 22 kamers in gerenoveerde huisjes verspreid in het dorp.
Er zijn kamers in het hoofdgebouw, suites en volledige ingerichte huisjes met aparte
slaapkamers en keuken. De smaakvolle decoraties en faciliteiten zijn verschillend, kamers
met airco, sanitair, satelliet-tv en centrale verwarming.
Faciliteiten: uitstekend ontbijtbuffet en restaurant (gastronomische diners bij kaarslicht!), zonneterras met zwembad, ligbedden en parasols. Honesty bar, tv salon, gratis
WiFi in openbare ruimtes. Gratis parking. Activiteiten: tennis, boottochtje, wandelen,
mountainbike, degustaties, wellness met sauna, jacuzzi en Turks bad.
Imagine: idyllische plek om even op adem te komen met familie en vrienden. Voor liefhebbers van stilte, natuur en geïsoleerde plaatsen.

2

OVAR - FURADOURO BOUTIQUE HOTEL
& SPA****

Ligging: onmiddellijk aan zee en het Furadouro strand, ±3km van het nog traditionele
dorp Ovar dat leeft van de zee en de Ria de Aveiro; ±45km ten zuiden van de Porto.
Logies: 27 hedendaags ingerichte kamers met badkamer (haardroger/badjas/slippers),
balkon, airco, flatscreen-tv, minibar, safe, gratis WiFi en kussenmenu. Voorzieningen voor
rolstoelgebruikers.
Faciliteiten: verzorgd ontbijtbuffet, restaurant Cardo met panoramisch uitzicht serveert regionale specialiteiten, bar, gratis parking en betalende garage (±€10/dag). Spa
gedeelte met verwarmd binnenbad (±9x4m), Turks bad, sauna, relaxatieruimte, fitness
en verschillende schoonheidsbehandelingen tegen betaling. Watersporten mogelijk in
de buurt.
Imagine: eigentijds en kleinschalig hotel met Eco-certificaat, ideaal om enkele dagen te
ontspannen aan het zandstrand.

3

ILHAVO - MONTEBELLO VISTA ALEGRE HOTEL*****

Ligging: mooie ligging aan de oevers van de Ria de Aveiro, een groot binnenmeer omringd door lagunes, ±3km van de oceaan, ±8km van het aangename provinciestadje
Aveiro, ±65km van de universiteitsstad Coimbra en ±85km van Porto. Wagen is noodzakelijk.
Logies: 82 ruime en moderne kamers (±42m²) met tapijt, hedendaagse badkamer, airco,
tv, safe, minibar, gratis WiFi en balkon met uitzicht op de rivier en/of zwembad.
Faciliteiten: verzorgd ontbijtbuffet en à la carte restaurant voor lunch en diner, zonneterras met zwembad (±20x8m), mooie tuinen en exclusieve aanlegsteiger voor boten en
watersporten. Spa met binnenbad (badmuts!), sauna, Turks bad, jacuzzi, gym en massages/behandelingen tegen betaling. Gratis parking.
Imagine: onderdeel van een interessant renovatieproject bestaande uit het voormalige
paleis en een nieuwe vleugel in de nog actieve porseleinfabriek deel uit maken van het
hotel, een museum, een familiekapel en een beschermde historische tuin. Goede uitvalsbasis om de omgeving te verkennen.

4

AVEIRO - HOTEL MOLICEIRO****

Ligging: in het centrum van de gezellige stad, restaurants en winkels op wandelafstand.
De romantiek van hotel wordt versterkt door de mooie ligging aan een van de talrijke
kanaaltjes, gedomineerd door de kleurrijke ‘moliceiro’ bootjes. Aveiro, het ‘Venetië van
het Noorden’ ligt op ±85km van Porto.
Logies: 49 stijlvol ingerichte kamers (±18-20m²) met badkamer, haardroger, airco, flatscreen-tv, minibar, safe en gratis WiFi. De kamers hebben zicht op de rivier, de vismarkt
in art nouveau stijl of de binnentuin. Alle kamers met een verschillende inrichting van
klassiek tot hedendaags met decoratiestukken uit alle continenten. Voorzieningen voor
rolstoelgebruikers.
Faciliteiten: uitgebreid ontbijtbuffet, gezellige pianobar met live muziek (behalve op
zondag). Bij aankomst kan u genieten van een glaasje port vergezeld van een zoete
lekkernij. Gratis parking volgens beschikbaarheid.
Imagine: charmant hotel met een familiale atmosfeer en een persoonlijke service.

5

POUSADA DE VISEU

Ligging: de pousada kijkt uit op het oude en charmante gedeelte van de stad (±10 minuten wandelen) en op ±130km van Porto. Viseu is een levendige provinciestad met een
prachtig museum voor schilderkunst en het centrum van de Dão-wijnstreek.
Logies: 84 modern ingerichte kamers met laminaatvloer, badkamer (haardroger), airco,
LCD-tv, minibar, safe en internettoegang. Het hotel is onderverdeeld in 35 standaard
kamers, 29 superior kamers en 20 suites.
Faciliteiten: restaurant, bar, terras, openluchtzwembad, Spa met klein en verwarmd binnenzwembad, gym en gratis WiFi in publieke ruimtes. Gratis parking.
Imagine: treedt binnen in het unieke universum van Pousada São Mateus, een voormalig
hospitaal uit 1842 dat de deuren opende in 2009 na een grondige en stijlvolle renovatie.
Aanrader!

6

MANTEIGAS - CASA DAS PENHAS DOURADAS
DESIGN HOTEL & SPA****

Ligging: in het Serra da Estrela gebergte op een hoogte van 1500m, ±20min rijden naar
het charmante dorpje Manteigas en ±200km van Porto luchthaven.
Logies: de 18 kamers (±22m²) hebben een warme inrichting en overweldigende panoramazichten, houten vloer, badkamer met douche of bad, haardroger, badjas, slippers en
toiletartikelen, tv en DVD-speler en gratis WiFi. Dagelijks vers fruit en water op de kamer.
Communicerende kamers.
Faciliteiten: prima ontbijtbuffet, uitstekend restaurant (inclusief vegetarische opties),
gezellige salons, tuin en gratis parking. In de spa is het vanuit het zwembad of de sauna
genieten van het spectaculaire uitzicht. Er zijn talrijke schoonheidsbehandelingen en
massages tegen betaling. Op 1km van het hotel is er een meer waar je o.a. kan kajakken
en zwemmen. Ideale omgeving om te fietsen of wandelen.
Imagine: dit kleinschalig hotel met een mooi design is een plaats van rust, comfort, stilte
en discrete luxe!
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8

COIMBRA - HOTEL VILA GALE COIMBRA****

Ligging: tussen het treinstation en het centrum van de stad (±20 minuten wandelen)
met een mooi uitzicht op de rivier Mondego.
Logies: 227 moderne kamers met badkamer, haardroger, LCD-tv, minibar, safe en WiFi
(tegen betaling). Het hotel beschikt over 143 twin kamers met balkon. Tevens zijn er 29
superiors en 18 junior suites met dubbel bed. Voorzieningen voor rolstoelgebruikers.
Faciliteiten: 2 restaurants, gezellige bar, tuin met openluchtzwembad, gratis WiFi in
publieke ruimtes en betalende garage. Satsanga Spa (kinderen <16 jaar enkel toegelaten
onder begeleiding) met uitgebreid aanbod aan behandelingen, binnenzwembad (badmuts!) en fitness.
Imagine: nieuw (2010) en hedendaags hotel met als centraal thema ‘dans’, perfect om de
universiteitsstad te verkennen.

7

ARGANIL - QUINTA DA PALMEIRA COUNTRY HOUSE RETREAT & SPA****

Ligging: in het vredige dorpje Cerdeira, omgeven door het groene landschap van de
Serra do Açor, een uitloper van de Serra da Estrela. ±20km van Arganil, ±75km van
Coimbra en ±175km van Porto.
Logies: 9 ruime kamers, individueel en smaakvol ingericht met houten vloer, badkamer
(bad of douche/badjas/slippers/luxueuze badproducten & haardroger), comfortabele
bedden met orthopedische matrassen , LCD-tv en gratis WiFi.
Faciliteiten: uitstekend ontbijtbuffet met lokale producten, bij mooi weer ook buiten
ontbijten/dineren op het terras onder de palmboom. Ana, de vrouw des huizes kookt
elke dag een lekker 3-gangen diner. Stijlvol zwembad met ligstoelen en parasols in een
sfeervolle tuin. Lounge met honesty bar. Privé spa met sauna, jacuzzi, Turks bad en aanbod aan lichaamsbehandelingen. Gratis parking.
Imagine: luxe B&B in een authentiek en harmonieus gerenoveerd herenhuis. Perfecte
locatie om enkele dagen te genieten van rust en natuur in een romantisch kader.
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9

COIMBRA - SAPIENTIA BOUTIQUE HOTEL****

Ligging: in het hart van de stad, volledig geïntegreerd in het indrukwekkende UNESCO
stadsbeeld, naast de gebouwen van de universiteit en de Joanina bibliotheek.
Logies: 22 accommodaties verspreid over 3 geconnecteerde gebouwen. Alle kamers
(±22m²), junior suites (±32m², kitchenette) en lofts (±45m², kitchenette) zijn individueel
ingericht en geïnspireerd op een figuur gelinkt aan de universiteitsstad. Ze beschikken
over een badkamer met douche of bad, haardroger, vloer in hout, airco, tv, gratis WiFi en
sommige over een balkon.
Faciliteiten: uitgebreid ontbijtbuffet, tapas & wijn bar met rustgevende patio. Publiek
parkeren.
Imagine: het Sapientia of ‘wijsheid’ is een kleinschalig, leuk hotel met een mooie inrichting en een aangenaam dakterras.

10

COIMBRA - QUINTA DAS LAGRIMAS****

Ligging: in een romantisch domein met oude en exotische bomen, ±15 minuten wandelen van het centrum van deze aantrekkelijke universiteitsstad. Op ±120km van Porto
en ±210km van Lissabon.
Logies: 53 kamers, elk met hun eigen atmosfeer en karakter. In het oorspronkelijk 18de
eeuws gebouw bevinden zich de paleiskamers (±30m²) met houten vloeren en antiek
meubilair. De elegant ingerichte kamers (±25m²) in het annex gebouw kijken uit op de
tuin. De nieuwste kamers met balkon (±30m²) zijn geïntegreerd in het Spa-gedeelte.
Alle kamers met badkamer (haardroger/badjas/slippers), airco, flatscreen-tv, minibar,
koffiefaciliteiten, safe en gratis WiFi.
Faciliteiten: uitgebreid ontbijtbuffet, gastronomisch restaurant Arcadas, gezellige bar
en salons, openluchtzwembad (10x6m) met ligstoelen en parasols, Bamboo Garden Spa
met binnenzwembad (7x4m) en meerdere behandelingsruimtes, fitness, 9 hole golf,
putting green en gratis parking.
Imagine: karaktervol en geraffineerd adres met een rijke geschiedenis en prima service.
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14

CONDEIXA-A-NOVA - CONIMBRIGA HOTEL DO PAÇO

FATIMA - LUZ HOUSES****

Ligging: in een rustige gemeente nabij de ruïnes van de Romeinse stad Conímbriga,
±15km van Coimbra, ±125km van Porto en ±195km van Lissabon.
Logies: 43 ruime kamers (±20-25m²) met badkamer (haardroger/badjas/toiletartikelen),
airco, LCD-tv, minibar, safe, gratis WiFi en terras of balkon. Voorzieningen voor rolstoelgebruikers en communicerende superior kamers.
Faciliteiten: ontbijtbuffet, prima restaurant, bar, terras, mooie tuin met openluchtzwembad en ligstoelen, speeltuintje, tennis en gratis parking.
Imagine: het charmante hotel is een gerenoveerd paleis uit de 16de eeuw, gesitueerd in
een groene regio en een ideaal en comfortabel etappehotel.

12

FIGUEIRA DA FOZ - UNIVERSAL BOUTIQUE
HOTEL****

Ligging: in de populaire badplaats Figueira da Foz, op ±50m van het brede zandstrand
en het casino. Nabij de geanimeerde wandelboulevard, op ±50km van Coimbra en
±140km van Porto.
Logies: 29 moderne kamers met badkamer (toiletproducten/haardroger op aanvraag),
airco, tv, minibar, safe en gratis WiFi. Superior kamers hebben bovendien een balkon en
koffie- en theefaciliteiten. Elke verdieping is gedecoreerd volgens een thema dat de stad
symboliseert: het casino, het strand of de beroemdheden die er hun zomers spendeerden. Communicerende kamers mogelijk.
Faciliteiten: verzorgd ontbijtbuffet, stijlvolle lounge met receptie en bar. Geen parking
aan het hotel.
Imagine: kleinschalig, trendy hotel in een gerenoveerd pand nabij het strand. Vriendelijke service.

Ligging: rustig ‘dorpje’ in een groen kader met een unieke ligging op wandelafstand van
de heilige basiliek. In de omgeving: de grotten van Alvados, de badplaatsen Nazaré en
São Pedro de Moel, Coimbra ±85km.
Logies: 15 kamers verdeeld over verschillende historische huisjes. Alle kamers beschikken over tegelvloer, badkamer (douche/toiletartikelen/badjas/slippers), airco, tv, minibar,
safe en gratis WiFi. Sommige kamers hebben ook een romeins bad en in de suites is er
een kitchenette.
Faciliteiten: uitstekend ontbijt met huisbereide producten, honesty bar, mogelijkheid
tot lichte maaltijden. Prachtige tuin met buitenzwembad, kleine wellness en fietsen ter
beschikking. Gratis parking.
Imagine: traditie, ecologie en moderne technologie staan centraal; een verborgen
juweeltje in een feeëriek decor!

13

MONTE REAL - HOTEL TERMAS SPA****

Ligging: het hotel is samen met een spa en een thermaal centrum geïntegreerd in een
natuurpark van 24 hectaren. Rustige ligging in het groen, in de onmiddellijk omgeving
is er weinig horeca. ±130km van Lissabon, ± 150km van Porto, ±40km van Fátima en
Alcobaça, ±20km van Batalha en ±9km van het strand Praia da Vieira. Wagen is aan te
raden.
Logies: 101 kamers (±24m²) en suites (±31m²) met tapijt, badkamer (bad met douche,
toiletartikelen, haardroger), airco, tv, minibar, safe en gratis WiFi. Communicerende
familiekamers.
Faciliteiten: verzorgd ontbijtbuffet, à la carte restaurant en bar. Tijdens de zomer: buitenzwembad met ligstoelen, parasols en bar. Volledig uitgeruste Spa (±1600m²) op 300m
van het hotel met een uitgebreid aanbod. Kinderen <16 jaar zijn niet toegelaten. Op het
domein: tennis, minigolf, 3km wandelpad, fietsen en speeltuin. Gratis parking en garage.
Imagine: het gerenoveerde paleis heeft een ideale ligging om het culturele hart van
centraal Portugal te verkennen.

15

FÁTIMA - HOTEL ANJO DE PORTUGAL****

Ligging: op ± 5 minuten wandelen van het heiligdom met de neobarokke basiliek en
de enorme esplanade. Ongeveer 125km van Lissabon en 185km van Porto. De jaarlijkse
drukke pelgrimperiodes zijn 11-14 mei, 11-14 juli, 11-15 augustus en 11-14 oktober.
Logies: 45 comfortabele en lichte kamers (±20m²) met balkon, badkamer met bad en
haardroger, airco, LCD-tv met DVD-lezer, minibar, koffie- en theefaciliteiten, safe en gratis
WiFi. Voorzieningen voor rolstoelgebruikers.
Faciliteiten: prima restaurant, verzorgd continentaal ontbijtbuffet, bar en gratis WiFi in
de publieke ruimtes. Ruime en gratis parking.
Imagine: ‘Engel van Portugal’ is het nieuwste hotel in de stad met een minimalistische
decoratie in hoofdzakelijk wit tinten, verzorgde service en vriendelijk onthaal.
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BATALHA - HOTEL MESTRE AFONSO DOMINGUES****

TOMAR - HOTEL DOS TEMPLARIOS****

Ligging: in het centrum van Batalha met uitzicht op het Santa Maria da Vitoria klooster,
een meesterwerk van Portugese gotiek. Op ±30km van de stranden van Nazaré, ±25km
van Alcobaça en ±17km van Fatima.
Logies: 22 individueel ingerichte kamers met laminaatvloer, badkamer (haardroger/badjas/slippers), airco, flatscreentv, koffiefaciliteiten, minibar, safe, gratis WiFi en sommige
met balkon. Voorzieningen voor rolstoelgebruikers.
Faciliteiten: à la carte restaurant Vintage met een prima keuken, terras, bar en beperkte
gratis parking.
Imagine: charmant en kleinschalig hotel met een vriendelijke service.

17

BATALHA - CASA CEEDINA

Ligging: rustig, op een heuvel met een wijds uitzicht op olijf- en wijngaarden, ±3km
van Batalha, ±20km van het strand en ±120km van Lissabon. In het culturele hart van
midden Portugal.
Logies: nieuwbouw gastenverblijf met 6 nette kamers (±25m²), tegelvloer, badkamer
met douche, airco, flatscreen-tv, gratis WiFi en balkon. Voorzieningen voor rolstoelgebruikers.
Faciliteiten: verzorgd continentaal ontbijt, bij mooi weer wordt dit ook buiten geserveerd, tv-salon, bar, op het terras geniet u van het zwembad, ligstoelen, parasols en de
rust van de vallei. Er is ook een schoonheidssalon waar u terecht kan voor talrijke behandelingen en massages. Gratis parking.
Imagine: gastvrijheid,kwaliteit en service staan bij dit Nederlandse echtpaar hoog in het
vaandel.
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Imagine More: hotels buiten brochure en rondreizen op maat: contacteer uw reisagent.

Ligging: op wandelafstand van het historisch centrum. Tomar, bekend omwille van het
indrukwekkend tempelierkasteel Convento do Cristo is centraal gelegen in Portugal:
±30km van Fátima, ±80km van Coimbra en ±135km van Lissabon.
Logies: 117 klassiek ingerichte kamers (±18m²) met tapijt, badkamer (haardroger/badjas), airco, satelliet-tv, minibar, safe, gratis WiFi en balkon. Voorzieningen voor rolstoelgebruikers.
Faciliteiten: goed restaurant, uitstekend en gevarieerd ontbijtbuffet, bar, zonneterras
met openluchtzwembad, ligstoelen en parasols, tennis, health club met verschillende
behandelingen, verwarmd binnenzwembad en gratis parking.
Imagine: comfortabel hotel met een uitstekende service. Goede uitvalsbasis om de
omgeving te verkennen.

18

ALCOBAÇA - VALE D’AZENHA HOTEL RURAL
& RESIDENCES****

Ligging: uiterst rustig gelegen nieuw hotel op het platteland, ±7km van Alcobaça,
±10km van de in de zomer populaire badplaats Nazaré en ±110km van Lissabon. Wagen
is noodzakelijk.
Logies: 17 kamers, 2 suites en 7 alleenstaande bungalows (aparte slaapkamer en
kitchenette) verspreid over het domein met talrijke perenbomen. De accommodaties zijn
hedendaags ingericht met veel hout, natuurlijke kleuren en beschikken over een badkamer (bad of douche/haardroger/toiletartikelen/badjas-en slippers), airco, tv, koffie- en
theefaciliteiten, minibar, safe, gratis WiFi en een bemeubeld terras.
Faciliteiten: prima ontbijtbuffet, uitstekend restaurant met een verfijnde keuken in een
mooi kader, terras met prachtig uitzicht, zwembad met apart kindergedeelte, zonnebedden en parasols. Kleine spa met sauna, jacuzzi, gym, massages en schoonheidsbehandelingen.
Imagine: prachtlocatie om te genieten van rust en kalmte en tevens culturele uitstappen te doen in centraal Portugal. Hedendaags design, modern comfort en vriendelijke
service.

20

NAZARÉ - MIRAMAR HOTEL & SPA****

Ligging: Nazaré is een geliefd vakantieoord aan een grote baai omgeven door hoge rotsen. Vanuit het hotel heeft u een panorama zicht op de stad en de baai. ± 10 minuten
(berg af ) wandelen tot aan het strand en de geanimeerde promenade. Een wagen is
enkel aan te raden voor wie de culturele hoogtepunten in de omgeving wil bezoeken:
Batalha, Alcobaça, Tomar, Fátima en Óbidos. Dagelijks gratis shuttle naar het centrum.
Logies: 40 gerenoveerde kamers (±16m²) met vloer in tapijt of laminaat, badkamer (haardroger) airco, flatscreen-tv, minibar, safe en gratis WiFi. Mits supplement zijn er kamers
met balkon en zeezicht en suites (±30m²) met aparte slaapkamer. Voorzieningen voor
rolstoelgebruikers.
Faciliteiten: ontbijtbuffet, uitstekend restaurant met een magnifiek uitzicht, wijnbar,
biljart, zonneterras met openluchtbad (10x5m), apart kinderbad, gratis ligstoelen en parasols. Miramar Senses Spa, in een apart gebouw, biedt een verwarmd binnenbad, Turks
bad, schoonheidsbehandelingen, massages en fitness. Publiek parkeren in de straat.
Imagine: kleinschalig hotel met een leuke vakantiesfeer en goed management.
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FOZ DO ARELHO - HILLSIDE HOUSE SUITES & SPA

Ligging: op wandelafstand van het centrum van Foz de Arelho en het uitgestrekte zandstrand. Foz de Arelho is een familiale badplaats met gezellige bars en restaurantjes. ±100
km van Lissabon, ±35km van Alcobaça en ±20km van de São Martinho do Porto.
Logies: de 5 trendy suites (±15-20m2) zijn uitgerust met laminaat vloer, een moderne badkamer (douche/haardroger/toiletartikelen), flatscreen-tv, safe, koffie- en theefaciliteiten
en gratis WiFi. De meeste suites hebben een balkon met land- of zeezicht. De 5 residenties zijn ruime appartementen met een volledig uitgeruste keuken. Voorzieningen voor
rolstoelgebruikers en communicerende kamers.
Faciliteiten: ontbijtruimte met buitenterras, barbecuefaciliteiten en infinity zwembad
met pool bar en ligbedden. Kom volledig tot rust in de spa met massageruimtes en
relaxerend drijfbad met zout water. Gratis WiFi is beschikbaar in het volledige hotel en
gratis parking.
Imagine: ruime en moderne suites of appartementen, ideale keuze voor een strandvakantie aan de Atlantische kust.
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NAZARÉ - HOTEL MIRAMAR SUL****

Ligging: een beetje afgelegen op een heuvel met een prachtig uitzicht over Nazaré. Het
strand en het centrum zijn moeilijk te voet te bereiken. Wagen is aan te raden. Dagelijks is
er een gratis shuttle service naar het centrum. ±120km van de luchthaven van Lissabon.
Logies: 62 moderne kamers (±24m²) met parket, badkamer, haardroger, badjas, airco,
LCD-tv, minibar, safe, gratis WiFi en balkon met zeezicht. Voorzieningen voor rolstoelgebruikers.
Faciliteiten: restaurant (buffet of à la carte), bar met panoramisch uitzicht, zonneterras
met zwembad (10x14m), apart kinderbad, gratis ligstoelen en parasols, biljart, tafeltennis, tennis, kids club tijdens de zomermaanden, health club met verwarmd zwembad
(12x6m), sauna, jacuzzi, Turks bad en fitness. Gratis parking.
Imagine: nieuw hotel met een strakke vormgeving en spectaculair uitzicht op Nazaré,
een levendige en geliefde badplaats.
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FOZ DE ARELHO - AGUA D’ALMA HOTEL***

Ligging: in het rustige kustplaatsje Foz d’Arelho, ±1km van het strand, ±8km van Caldas
das Rainha, gekend om de geneeskrachtige warmwaterbronnen; ±12km van het middeleeuwse stadje Óbidos, ±40km van Peniche en ±100km ten Noorden van Lissabon.
Logies: 28 leuk ingerichte kamers met modern sanitair (bad met douche/haardroger),
airco, tv en gratis WiFi. De standaard kamers (±19m²) en de familiekamers (±25m²) kijken
uit op het dorp, de superior kamers (±22m²) hebben zicht op de lagune.
Faciliteiten: verzorgd ontbijt, het groot aquarium is de blikvanger in de bar, aangenaam
terras en gratis parking (beperkt tijdens het hoogseizoen).
Imagine: de 3de generatie ontvangt u met open armen in dit gerenoveerd (2016) en
familiaal gerund hotel. Interessante locatie om de zilverkust en centraal Portugal te verkennen.

24

ALVADOS - COOKING AND NATURE
EMOTIONAL HOTEL****

Ligging: in een landelijk dorp, omgeven door het natuurpark Serra de Aires e Candeeiros. Wagen is noodzakelijk.
Logies: 12 conceptkamers (±35m²) waar met kleuren en texturen telkens een andere
sfeer wordt gecreëerd. Badkamer (bad of douche/haardroger/badjas), airco, flatscreen-tv,
minibar, gratis WiFi en sommige met balkon. Ook kamers voor families. The Nest: trendy
gerenoveerd landhuis op ±300m van het hotel. De 8 kamers en 3 appartementen zijn
ingericht met een eenvoudige lijnen en een harmonieus design. The Nest biedt ook een
ruime tuin met zwembad, gezonde snacks en een modern keuken voor kook workshops.
Faciliteiten: uitstekend ontbijtbuffet met lokale producten, restaurant waar u een deel
van de maaltijd helpt klaarmaken, honesty bar, kleine spa en gezellige salons. Zalige tuin
met eeuwenoude olijfbomen, kampvuurplaats, zonneterras met zwembad (12x4m),
apart kinderbad, zitzakken en parasols. Overal gratis WiFi en parking. Ideale omgeving
om te wandelen, fietsen (ook ebikes) en paard te rijden.
Imagine: een idyllische plaats om even op adem te komen, dichtbij de natuur en met
een persoonlijke service. Unieke accommodatie met een uitgekiend ontwerp en design.
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Lissabon
Hotels
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8
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Pestana Palace
Pousada de Lisboa
Memmo Principe Real
Iberostar Lisboa
Tivoli Avenida
Avani Avenida Liberdade
NH Collection Lisboa
Porto Bay Liberdade
Memmo Alfama
Hotel Portugal
Hotel Mundial
Hotel Lisboa
Lisbon São Bento Hotel
The 7 Hotel
My Story Ouro
My Story Tejo
Fenicius Charm Hotel
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LISBOA

superior

superior

1

PESTANA PALACE LISBOA HOTEL & NATIONAL
MONUMENT*****

Ligging: in een residentiële wijk tussen het centrale gedeelte van de stad (±4km) en
Belém (±2km), het 19de eeuws paleis ligt in een prachtige tuin en ±12km van de luchthaven.
Logies: 190 ruime kamers (±20-24m²) verspreid over 2 nieuwe vleugels aanpalend aan
het oorspronkelijk paleis met badkamer (haardroger/badjas/slippers), airco, tv, minibar,
safe en gratis WiFi. De superior kamers (±24m²) hebben een terras en mogelijkheid tot
communicerende kamers. Andere kamertypes op het gelijkvloers beschikken eventueel
ook over een terras. Voorzieningen voor rolstoelgebruikers.
Faciliteiten: 2 restaurants, bar, mooie tuin met buitenzwembad (38x12m), ligstoelen en
parasols, Spa met verwarmd binnenzwembad (11x7m), fitness, kids club (in de zomer), 4x
per dag gratis shuttle naar het centrum, gratis parking en betalende garage.
Imagine: uniek en luxueus hotel. De exotische tuin is de perfecte plek om tot rust te
komen na een bezoek aan de levendige stad.

2

POUSADA DE LISBOA*****

Ligging: aan Praça do Comércio, het grote plein aan de Taag waar 400 jaar lang het
koninklijk paleis stond. Via de triomfboog is er directe toegang tot de stijlvolle winkelwandelstraat Rua Augusta en de Baixa wijk.
Logies: 90 ruime, heldere en geluidsdichte kamers met marmeren badkamer (douche/
haardroger/luxe toiletartikelen/badjas & slippers), airco, flatscreen-tv, safe, minibar
en gratis WiFi. Kamers: classic (±20m²), superior (±27m²) en deluxe (±34m²) waarvan
sommige met balkon en suites (±51m²). Voorzieningen voor rolstoelgebruikers.
Faciliteiten: zeer verzorgd ontbijtbuffet, à la carte restaurant met uitzicht op het plein,
bar en mooi binnenplein. Spagedeelte met verwarmd zwembad (±3x6m), sauna en fitness. Betalende publieke parking in de omgeving.
Imagine: klassevol hotel in een prachtig, historisch pand met een exceptionele ligging.
Excellente service!

3

HOTEL MEMMO PRINCIPE REAL*****

Ligging: exceptionele ligging op de top van een heuvel in één van de meest mondaine
wijken van Lissabon. ±2km van het centrale Rossio plein en ±8km van de luchthaven.
Metro: Rato op ±1km.
Logies: 41 stijlvolle kamers met luxueuze badkamer, inclusief Hermés toiletartikelen;
Egyptische bedlinnen, kussenmenu, airco, tv, Bose mini station, minibar, koffie- en
theefaciliteiten, safe en gratis WiFi. Kamertypes: exclusive (±24-27m²) met groot terras en
open haard, superior city view (±23-32m²) en deluxe (±50m²) met panorama uitzichten
op de stad.
Faciliteiten: café Colonial (Portugees geïnspireerde keuken met moderne toets) serveert
ontbijt, lunch en diner, bij mooi weer ook op het terras, cocktailbar, dakterras met een
subliem panorama zicht, zonneterras met zwembad, ligbedden en parasols. Private
garage.
Imagine: traditie ontmoet hedendaagse architectuur met unieke en handgemaakte ontwerpen; luxe, kwaliteit en service zijn de trefwoorden voor dit indrukwekkend geheel.
Tophotel!

27

LISBOA

4

HOTEL IBEROSTAR LISBOA*****

Ligging: nabij het park Eduardo VII, op ±10min. wandelen van de iconische winkel/wandellaan Avenida De Liberdade en ±4km van het São Jorge kasteel. Metro: Marques de
Pombal op 200m.
Logies: 166 strak ingerichte kamers (±28m²) met laminaatvloer, regendouche, haardroger, airco, tv, minibar, Nespresso koffie, safe en gratis WiFi. De superior kamers bieden een
beter uitzicht en de familiekamers (±56m²) zijn 2 communicerende kamers.
Faciliteiten: verzorgd en uitgebreid ontbijtbuffet (07-11u), gourmet restaurant, lobby
bar Boalma, binnentuin met zonneterras, openluchtzwembad, ligstoelen, parasols en
pool bar. Welness centrum met tal van behandelingen, sauna, Turks bad, verwarmd
zwembad en 24/24u fitness. Betalende garage (±€18/dag).
Imagine: mooi en eigentijds hotel met ruime kamers, prima ligging en de uitstekende
Iberostar service.

5

HOTEL TIVOLI AVENIDA LIBERDADE*****

Ligging: langs de centrale en mooie Avenida de Liberdade en op ±8km van de luchthaven. Dankzij de centrale ligging zijn de meeste bezienswaardigheden, inspirerende
wijken, monumenten en musea gemakkelijk te bereiken. Metro: Avenida op ±150m.
Logies: 306 kamers met hedendaagse badkamer inclusief Tivoli badproducten, airco,
tv, minibar, koffie- en theefaciliteiten, safe en gratis WiFi. Kamertypes: superior (±20m²,
1ste &2de verdieping), deluxe (±23m², 1ste tem 8ste verdieping) met zicht op de patio of
de stad, familiekamers (±45m² met patiozicht), junior suites (±45m²) en executive suites
(±64m²). Voorzieningen voor rolstoelgebruikers en communicerende kamers.
Faciliteiten: uitgebreid ontbijtbuffet, verschillende restaurants en bars; Cervejaria
Liberdade serveert een verfijnde wereldkeuken, Sky bar op het sublieme dakterras,
prachtige lounge, unieke stadstuin met verwarmd openluchtzwembad (9x5m) ligbedden en parasols, fitness, tennis en betalende private parking ±€18/dag. Honden <7kg
toegelaten tegen betaling.
Imagine: uitstekend hotel met een rijke traditie en uitstekende service.
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6

AVANI AV. LIBERDADE LISBON HOTEL****

Ligging: rustig gelegen in een zijstraat van de centrale laan Avenida de Liberdade en op
±8km van de luchthaven. Metro: Avenida op ±300m.
Logies: 119 hedendaags ingerichte kamers met badkamer (haardroger/slippers/badjas),
airco, LCD-tv, minibar, safe, Nespressomachine en gratis WiFi. De standaard kamer is
Avani (±18m²) en de andere types premier, deluxe (beter uitzicht) en familiekamers
hebben allemaal een balkon en een oppervlakte van ±22m². Communicerende kamers
en voorzieningen voor rolstoelgebruikers.
Faciliteiten: gevarieerd ontbijtbuffet, à la carte restaurant, lounge, gezellige bar, kleine
fitness, de klanten kunnen gratis gebruik maken van de tuin en het zwembad van het
aanpalende Tivoli hotel. Betalende private parking voor het hotel, ±€18/dag. Honden
<7kg toegelaten tegen betaling.
Imagine: comfort, stijl en klasse in een eigentijdse vormgeving met natuurlijke kleuren
en veel lichtinval. Mede dankzij de centrale ligging kunnen we dit hotel ten hoogste aanbevelen.

7

HOTEL NH COLLECTION LISBOA LIBERDADE****

Ligging: zeer centraal, langs de mooie en iconische winkel- en wandellaan Avenida de
Liberdade. Metro: Avenida tegenover het hotel.
Logies: 83 ruime (±30m²) en moderne kamers ingericht in de tinten beige, bruin en wit,
met laminaatvloer, complete badkamer (haardroger/badjas/toiletartikelen), airco, tv,
minibar, safe, kussenmenu, koffie-en theefaciliteiten en gratis WiFi. Voorzieningen voor
rolstoelgebruikers en communicerende kamers.
Faciliteiten: uitgebreid ontbijtbuffet, gezellige lobby bar, à la carte restaurant Teatro,
schitterend dakterras op de 11de verdieping met zwembad (open maart-oktober),
zonnebedden en bar. Garage: ±€19/dag.
Imagine: perfect citytriphotel met openluchtzwembad, toplocatie en professionele
service.

8

HOTEL PORTO BAY LIBERDADE*****

Ligging: in een rustige zijstraat van de luxueuze winkelstraat Avenida da Liberdade.
Metro: Marques de Pombal op ±200m.
Logies: 98 elegante kamers met comfortabele bedden, perfect ingerichte badkamer
(bad of douche/Rituals toiletproducten), airco, flatscreentv, minibar, koffiefaciliteiten,
kussenmenu, gratis WiFi en de meeste met balkon. Kamertypes: classic (±20-27m²), superior (±23-27m²), deluxe (±24-33m²), junior suite (±40m²) en suite S1 (±57m²).Voorzieningen voor rolstoelgebruikers en communicerende kamers.
Faciliteiten: gastronomisch restaurant Bistro4 met uitzicht op de charmante patio, uitstekend ontbijtbuffet, bar en lounge, afternoon tea, sfeervol dakterras met bar en jacuzzi.
Betalende garage: ±€18/dag. Spa (±700m²) met natuurlijk daglicht, verwarmd binnenbad (±14x5m), sauna, Jacuzzi, Turks bad, fitness en ruim gamma aan behandelingen en
massages.
Imagine: nieuw gebouwd luxueus boetiekhotel achter een historische gevel. Tophotel!

9

HOTEL MEMMO ALFAMA****

Ligging: ga mee in het dagelijkse ritme van de sfeervolle en volkse Alfama wijk, een
fantastisch labyrint met nauwe straatjes, taberna’s, bloemrijke patio’s en kruidenierswinkeltjes.
Logies: 42 elegant ingerichte kamers met laminaat, bad of douche, haardroger, luxueuze
badproducten en linnen, airco, flatscreen-tv, minibar, docking station, safe en gratis WiFi.
Kamertypes: (±17-20m²): “mansarde” bieden geen uitzicht maar baden in het daglicht,
“patio” met uitzicht op de hotelpatio, Alfama en Alfama superior (±22m²) kijken uit op de
rivier en “terrace” kamers beschikken over een bemeubeld balkon. Voorzieningen voor
rolstoelgebruikers.
Faciliteiten: prima ontbijtbuffet, gezellig terras met (wijn)bar, er worden lichte maaltijden geserveerd, klein openluchtzwembad (9x2m) en kleine fitness. Publiek parkeren.
Imagine: het gerenoveerde boutique hotel biedt veel charme, authenticiteit en persoonlijke service.

LISBOA

10

HOTEL PORTUGAL****

Ligging: pal in het centrum, in een zijstraatje dat uitgeeft op Praça de Figueira, op wandelafstand zijn er bus/tram/trein/metro faciliteiten (soms hoorbaar in het hotel). Metro:
Rossio op ±200m.
Logies: 53 mooi ingerichte kamers met tapijt, ruime badkamer (bad en/of douche,
haardroger/slippers/badjas/Rituals badproducten), airco, interactieve flatscreen-tv in
de spiegel, minibar, safe, kussenmenu en gratis WiFi. Alle kamers zijn verschillende qua
grootte en gedecoreerd in blauw en witte tinten. De superior kamers zijn ruimer en
beschikken over een koffiemachine.
Faciliteiten: prima ontbijtbuffet, bar en 24-uursreceptie. In het achter de hoek gelegen
hotel Mundial kan je op het dakterras genieten van het beste uitzicht op Lissabon, uitstekend dineren in het restaurant of gratis parkeren in de garage (volgens beschikbaarheid).
Imagine: voortreffelijk boetiekhotel met een trendy inrichting en vriendelijk personeel.

11

HOTEL MUNDIAL****

Ligging: centraal gelegen in het levendig hart van de stad, de historische tram 28 en de “aerobus” stoppen voor de deur. Metro: Martim Moniz, Rossio of Figueira.
Logies: 350 standaard (±15m²) en superior (±21) kamers met badkamer, haardroger, badjas, airco, satelliet-tv, minibar, safe en gratis WiFi. Sommige kamers hebben een balkon en
uitzicht op het moderne plein Martim Moniz. Voorzieningen voor rolstoelgebruikers en communicerende kamers.
Faciliteiten: panoramisch à la carte restaurant Varanda de Lisboa met live pianomuziek (behalve op zondag en in augustus), restaurant Jardim do Mundial op de eerste verdieping voor
ontbijtbuffet en à la carte maaltijden, gezellig dakterras, sfeervolle bar, WiFi en gratis garage.
Imagine: gewaardeerd hotel met een ideale ligging en een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding.
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12

HOTEL LISBOA****

Ligging: centrale ligging in een zijstraat van de centrale laan Avenida de Liberdade, met
in de onmiddellijke omgeving een ruim keuze bars en restaurantjes. Op 5min wandelen
vindt u de Praça dos Restauradores en de Elevador do Santa Justa. Metro: Avenida op
±350m.
Logies: 63 moderne kamers met houten vloer, flatscreen-tv, airco, safe, grote spiegel,
strijkfaciliteiten en gratis WiFi. Elke badkamer is uitgerust met een bad en/of douche,
haardroger en toiletartikelen. Naast de standaard kamers (±20m²) zijn er ruimere
‘executive’ kamers (±25m²) met een apart salon en op de hoogste verdieping ‘panoramic’
kamers (±30m²) met balkon. Voorzieningen voor rolstoelgebruikers.
Faciliteiten: uitgebreid ontbijtbuffet en Mara Lobby Bar waar u terecht kunt voor een
snack of een drankje. Verder beschikt het hotel over een gym en een betalende parking
(±€15/dag).
Imagine: eigentijds hotel, ideale uitvalsbasis voor een comfortabele citytrip!

13

LISBON SÃO BENTO HOTEL***

Ligging: centraal in de stad, ±2km van de Avenida de Liberdade en het historische plein
Rossio. Het is een korte wandeling naar de bruisende wijk Bairro Alto en op ± 800m van
het winkelcentrum Amoreiras. Metro: Rato op ±200m.
Logies: 52 nieuwe stijlvolle kamers met laminaatvloer, badkamer met douche, haardroger, airco, flatscreen-tv, safe, minibar en gratis WiFi. De kamers (standaard ±15m², superior ±18m² en junior suite met terras) bieden veel lichtinval en de decoratie is geïnspireerd
op het thema water.
Faciliteiten: verzorgd ontbijtbuffet, cocktailbar waar je ook terecht kan voor een snelle
hap, parkeergelegenheid. Communicerende kamers en voorzieningen voor rolstoelgebruikers.
Imagine: nieuw, modern en correct hotel, ideale uitvalsbasis om de stad te verkennen.
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Imagine More: hotels buiten brochure en rondreizen op maat: contacteer uw reisagent.

14

THE 7 HOTEL***

Ligging: in het hart van de benedenstad: Baixa, een overdag geanimeerde winkelen wandelwijk met rechte lanen en grote pleinen. In de directe omgeving van de gietijzeren lift ‘Elevador de Santa Justa’ en het Cais do Sodré treinstation. Metro: Baixa/
Chiado ±100m.
Logies: 37 geluidsdichte en nette kamers (±12-17m²) en studio’s (±19m²/kitchenette)
met laminaatvloer, badkamer (douche/haardroger), airco, tv, safe, koffie-en theefaciliteiten, minibar en gratis WiFi. Voorzieningen voor rolstoelgebruikers.
Faciliteiten: ontbijtbuffet, lounge met receptie en bar. Openbaar parkeren op ±50m.
Imagine: leuk hotel met een hedendaagse inrichting en zeer centrale locatie.

15

MY STORY HOTEL OURO***

Ligging: in het hart van de Baixa wijk, het commerciële centrum van de stad met de
parallelle straten, statige gebouwen, prachtige traditionele winkels en een levendige
ambiance. Op ±200m van de Elevador Santa Justa en Praça do Commercio. Metro: Baixa/
Chiado.
Logies: 51 eerder kleine maar moderne en geluidsdichte kamers met houten vloer,
mooi en fris ingericht, vnl in geel, beige, wit en goud tinten en afgewerkt met decoratieve tegels en mooie foto’s van diverse stadstaferelen. Badkamer met bad of douche,
haardroger, airco, flatscreen-tv, minibar, safe en gratis WiFi. Communicerende kamers op
aanvraag.
Faciliteiten: verzorgd ontbijtbuffet, restaurant met terras, bar, receptie, 5 etages en 1 lift.
Publiek parkeren in de buurt tegen betaling.
Imagine: uitstekend stadshotel met een perfecte locatie om Lissabon te voet te verkennen. Aanrader!

16

MY STORY HOTEL TEJO***

Ligging: zeer centraal gelegen in de levendige wijk Baixa, op wandelafstand van talrijke bezienswaardigheden. De Baixa of benedenwijk wordt gekenmerkt door neoclassicistische gebouwen en winkelstraten genoemd naar de ambachtslieden die er handel
dreven. Metro: Rossio (±300m).
Logies: 135 moderne kamers (±15m²) met functionele badkamer, haardroger, airco,
LCD-tv, safe, minibar, dubbele beglazing en gratis WiFi. Voorzieningen voor rolstoelgebruikers.
Faciliteiten: restaurant en bar O Poço (de bron) serveert ontbijt, lunch en diner in buffetvorm.
Imagine: trendy gerenoveerd hotel op een toplocatie!

17

FENICIUS CHARM HOTEL***

Ligging: centraal gelegen, de oude binnenstad is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer, op ±2km van het Rossio plein en de fascinerende Alfama wijk. Metro: Intendente
op ±200m en Anjos op ±800m.
Logies: 40 ruime en lichte kamers met vloer in laminaat, badkamer (douche/haardroger/
toiletartikelen), airco, tv, safe, gratis WiFi en balkon! De decoratie van dit nieuwe hotel is
geïnspireerd op beroemde Portugese persoonlijkheden. Voorzieningen voor rolstoelgebruikers.
Faciliteiten: verzorgd ontbijt, lounge met receptie en bar. Garage tegen betaling.
Imagine: leuk hotel met een moderne inrichting, jonge atmosfeer en correcte prijs.

EXCURSIES & CITYTRIPS

Excursies
Port & Pasteis

The way
to Fátima

6-daagse combitrip Porto & Lissabon.

4-daagse religieuze citytrip.

vanuit Lissabon.
Lisbon by Tuk Tuk

Een rondrit per Tuk Tuk is een leuke, milieuvriendelijke en gepersonaliseerde
manier om de stad te voelen en beleven. Onder begeleiding van een ervaren
gids (EN/FR) verkent u de historische en culturele hoogtepunten van de stad.

Lisbon by boat

Beleef Lissabon op een andere manier en geniet tijdens een zeiltrip (2u) op de
Taag van het ongewone uitzicht op het markante silhouet van de stad. Vertrek
elke dag om 11u of kies voor de afvaart bij zonsondergang.

Lisbon on foot

Voel de hartslag van de verschillende wijken of ga op gastronomische verkenning. Ontdek samen met een lokale gids (EN/FR) te voet (4u), individueel of
in kleine internationale groep, de verhalen en geheimen van deze boeiende
metropool.

Dolphin watching

Stap aan boord van de catamaranzeilboot ‘O Esperança’ om de gemeenschap
van dolfijnen te ontdekken (±2u30) langs de prachtige landschappen van
Arrabida, de Troia-kust en het estuarium van de Sado.

Dolphin watching & jeep tour

In de voormiddag gaat u tijdens een zeiltocht per catamaran op zoek naar de
tuimelaars. Na de vrije lunch vertrekt u naar het natuurpark Serra da Arrábida.
Per jeep verkent u het wilde landschap met een rijke en unieke fauna en flora.
Bezoek aan de wijnkelders van José Maria da Fonseca waar u de heerlijke lokale
wijnen en de beroemde Moscatel kunt proeven. De rit gaat verder via een
keramiekwerkplaats waar ze nog de beroemde Portugese tegels met de hand
vervaardigen. Terugrit via het heiligdom aan de desolate Kaap Espichel.

Dag 1-2 Porto

Bij aankomst op de luchthaven transfer naar uw hotel voor een verblijf van
2 nachten in Portobay Teatro 4* of Legendary Porto Hotel 3*. De heerlijke
‘tweede’ stad van Portugal, heeft alles voor een goede stedentrip: een fijne
bruisende sfeer, cultuur, gemoedelijkheid, vele prachtige bezienswaardigheden en een culinaire ambiance.

Dag 1

Lissabon - Fátima

Bij aankomst op de luchthaven van Lissabon wordt u opgewacht door een
chauffeur voor de transfer naar uw hotel Dom Gonçalo 4*, Fátima voor 3 nachten.

Dag 2-3 Vrij verblijf in Fátima

Het oude Lissabon is een elegante, op de zee gerichte stad. De smalle straten,
witte huizen, geplaveide stoepen en de talrijke pleinen, parken en uitkijkpunten geven de stad een eigen charme. Te voet ervaart u best de dynamiek van
deze diverse wereldstad waar elke wijk een eigen karakter heeft. Lissabon biedt
ook musea, een moderne metro, hippe marktjes en een architecturale skyline.

De bedevaartsplaats is een heiligdom van buitensporige proporties, vergelijkbaar met Santiago de Compostela en Lourdes. De wereldwijde bekendheid
van Fátima is vooral toegenomen onder paus Johannes Paulus II, die openlijk vereerder was van Onze-Lieve-Vrouw van Fátima. Elke maand, vooral op
de 12de en 13de, trekken duizenden pelgrims naar Fátima om te herdenken
dat Maria hier verscheen op 13 mei 1917 aan de 3 herderskinderen Lucia,
Jacinta en Francisco. Wanneer u de enorme esplanade binnenkomt ziet u de
impressionante basiliek met een 65 meter hoge toren. In een kapel tonen de
glas-in-loodvensters de taferelen van de verschijning van Maria. Indrukwekkend zijn de boetelingen die het heiligdom op hun knieën naderen. Tijdens
de nachtmis verlichten duizenden kaarsen het plein. Zelfs als u niet gelovig
bent, kunt u niet onverschillig blijven voor de grootsheid, de spiritualiteit en
het symbolisme.

Dag 6

Dag 4		Fátima - Lissabon

Dag 3

Porto - Lissabon

Na het ontbijt transfer naar het station. Met de comfortabele hogesnelheidstrein Alfa Pendular reist u in 3 uur naar Lissabon. U wordt opgewacht door een
chauffeur en overbrenging naar Hotel Mundial 4* of Fenicius Charme Hotel 3*
voor 3 nachten.

Dag 4-5 Lissabon

Lissabon

Vrije tijd tot aan de transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht.

Vrije tijd tot aan de transfer naar de luchthaven van Lissabon voor de terugvlucht.
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Costa
de Lisboa
De beboste ravijnen, de paleizen en de fraaie huizen
vormen een feeëriek geheel en maakten van Sintra de
favoriete zomerverblijfplaats van koningen en kunstenaars. De vuurtoren boven de imposante klif Cabo da Roca
markeert het meest westelijke punt van Europa. Cascais en
Estoril zijn geliefde badplaatsen met een zekere flair. Langs
de kustlijn loopt een aangenaam fiets- en wandelpad richting Boca do Inferno (‘mond van de hel’, een samenspel
van zee en rotsen) en het brede strand van Guincho. Ten
zuiden van de Taag kunt u genieten van lange zandstranden in Sesimbra en Costa da Caparica. In de delta van de
Taag en de Sado spot u watervogels, flamingo’s en dolfijnen. De wijngaarden (Moscatel) doen het goed op de
beschutte heuvels van het natuurpark Serra da Arrabida en
zorgen voor een prachtig decor.
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2

COSTA DA CAPARICA - TRYP LISBOA CAPARICA MAR****

Ligging: aan het lange zandstrand, ±5min. te voet van het centrum en ±20km van
Lissabon. Er is een bus (±30 minuten) naar de haven van Cacilhas vanwaar er een ferry
(±15 minuten) vertrekt naar Cais do Sodré (Praça do Commercio). Het is een populaire
badplaats bij de inwoners van Lissabon en tijdens de zomer rijdt er een treintje met open
wagons langs de 35km lange stranden.
Logies: 352 kamers (±27m²) met laminaatvloer, badkamer (haardroger), airco, tv, safe,
gratis WiFi en balkon. Voorzieningen voor rolstoelgebruikers.
Faciliteiten: ontbijtbuffet, à la carte restaurant met panoramisch uitzicht op de hoogste verdieping, bar, eerder klein buitenzwembad met apart kinderbad, zonnebedden en
parasols, fietsenverhuur, gratis parking en garage (±€11/dag). Red Dragon Beach Club
met ruim terras, bar, restaurant en strandconcessie met zonnebedden tegen betaling.
Surflessen mogelijk in de Lufi surfschool.
Imagine: gerenoveerd hotel met een zeer goede verhouding prijs/kwaliteit, ideaal voor
een ontspannende/actieve vakantie aan het strand en nabij een boeiende hoofdstad.

1

SESIMBRA - SESIMBRA HOTEL & SPA****LUXE

Ligging: onmiddellijk aan het lange zandstrand, wandelpromenade (±2km) tot aan het
hart van het typische vissersdorp, nabij het Arrábida nationaal natuurpark en ±35km van
Lissabon. Een wagen is aan te raden indien men de omgeving op eigen houtje vlot wil
bezoeken.
Logies: 84 mooie kamers (±26m²) en 8 suites met badkamer (haardroger/badjas/
slippers), airco, flatscreen-tv, minibar, gratis WiFi, safe en ruim balkon met zeezicht. De
deluxe kamers werden gerenoveerd in 2018 en situeren zich op de 10de verdieping.
Voorzieningen voor rolstoelgebruikers en communicerende kamers.
Faciliteiten: restaurant Aquarius met panoramisch terras voor uitgebreid ontbijtbuffet
en lunch, sfeervolle bar, kinderclub, gym, buitenzwembad (12x10m) met apart kinderbadje, ligstoelen en parasols. Gratis garage. Spa met verschillende behandelingen en een
klein binnenzwembad (kinderen <16 jaar niet toegelaten). In de omgeving: watersporten.
Imagine: elegant en idyllisch gelegen hotel. Goede keuze voor een strandvakantie in een
kleinschalige badplaats.

3

AMORA - EVIDÊNCIA BELVERDE ATITUDE HOTEL****

Ligging: in een rustige woonwijk met enkele restaurants op wandelafstand, ±6km van
het strand, ±12km van Costa da Caparica, ±25km van Sesimbra en Lissabon. Verschillende golfterreinen in de omgeving. Een wagen is sterk aan te raden.
Logies: 71 eigentijdse kamers (±40m²) met tegelvloer, badkamer (bad of douche/haardroger/badproducten), airco, flatscreen-tv, safe, minibar, gratis WiFi en balkon. Communicerende kamers en voorzieningen voor rolstoelgebruikers.
Faciliteiten: ontbijtbuffet, restaurant ‘The 19’, bar, mooi zonneterras met zwembad en
aangename ligbedden. Verides Spa met klein zwembad, sauna, hammam, massages en
schoonheidsbehandelingen. Gratis parking.
Imagine: modern hotel met een jonge atmosfeer. Leuke locatie om dagexcursies te
maken of de stranden van Caparica te verkennen.

4

CARCAVELOS - HOTEL RIVIERA***(*)

Ligging: ±500m van het zandstrand, ±10minuten wandelen van het station en ±20km
van Lissabon. Carcavelos is een kleine badplaats met het grootste zandstrand nabij
Estoril. Er zijn enkele restaurants, bars en een shopping center met ±60 winkels.
Logies: 130 correct ingerichte kamers (±17m²), junior suites (±34m²) en suites (±52m²)
met tapijt, badkamer, haardroger, airco, tv, safe, minibar, gratis WiFi en balkon. Kamers
met zee-, tuin- of zwembadzicht. Voorzieningen voor rolstoelgebruikers.
Faciliteiten: ontbijtbuffet, restaurant Concha, bar, zeshoekig openluchtzwembad
(13x13m) met apart kinderbad en zonneterras. Gratis parking (beperkt) en garage (± €8/
dag). Te betalen: tennis, health club met verwarmd zwembad (badmuts!), sauna, gym
en massages. Via het hotel kan je fietsen en scooters huren, een tuk tuk rit naar Sintra of
surflessen boeken.
Imagine: leuk hotel met een uitstekende locatie en een prima verhouding prijs/kwaliteit.

5

OEIRAS - VILA GALE PALACIO DOS ARCOS*****

Ligging: langs de kustweg tussen Lissabon en Oeiras, op ±300m van het treinstation en
strand van Paço de Arcos. Beperkte horeca op wandelafstand en ±15min per trein naar
Lissabon of Cascais.
Logies: de 71 comfortabele kamers (±33m²) en 5 suites (±56m²) liggen weg van de
straatkant en beschikken over moderne badkamer met haardroger, badjas en slippers,
airco, flatscreen-tv, safe, minibar, gratis WiFi en balkon met tafel en stoelen. Voorzieningen voor rolstoelgebruikers.
Faciliteiten: verzorgd ontbijtbuffet, restaurant, bar, heerlijke tuin met zwembad en zonneterras, Satsanga spa (kinderen enkel onder begeleiding toegelaten) met binnenbad
(badmuts!), jacuzzi, sauna, Turks bad, schoonheidsbehandelingen en gym. Beperkte
gratis parking en betalende garage (±€10/dag).
Imagine: een gerenoveerd paleisje met 2 nieuwbouw vleugels, zalige tuin, gastvrij personeel en gunstige ligging om de omgeving te verkennen met het openbaar vervoer.
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Terrace

7

ESTORIL - HOTEL INGLATERRA****

Ligging: op wandelafstand van het casino, ±500m van het strand Praia do Tamariz en
±25km van de luchthaven. Het station ligt op ±300m en met de trein is er een vlotte
verbinding van een half uurtje naar Lissabon. Wandelpromenade langs de kust naar
Cascais.
Logies: 55 verschillend ingerichte kamers (±20m²) en 8 suites (±25m²) met badkamer
(haardroger/badjas), airco, satelliet-tv, minibar, safe en gratis WiFi. Kamers met zeezicht
en balkon mogelijk op aanvraag. Voorzieningen voor rolstoelgebruikers.
Faciliteiten: verzorgd ontbijtbuffet, restaurant met panorama uitzicht, gezellige bar
met terras, kleine tuin met massagetent, openluchtzwembad (10x6m - enkel tijdens de
zomer) met ligstoelen en parasols, speeltuintje, fitnessruimte en salon met bibliotheek.
Imagine: deze statige villa in Belle Epoque stijl werd mooi gerestaureerd. Goede keuze
voor een ontspannend verblijf in Estoril.

6

ESTORIL - PALÁCIO ESTORIL HOTEL GOLF & SPA*****

Ligging: in het hart van Estoril, op wandelafstand van het Casino, het strand, musea en
kunstgalerijen.
Logies: 161 kamers (±20m²) met een warme decoratie, marmeren badkamer (haardroger/badjas/slippers/Molton Brown badproducten), airco, flatscreen-tv, minibar, safe
en gratis WiFi. Kamertypes: classic met zicht op de straat, superior met uitzicht op de
tuin of het casino, deluxe met balkon, zee- en tuinzicht, duplex suites (±50m²) met tuinzicht. Voorzieningen voor rolstoelgebruikers.
Faciliteiten: uitstekend ontbijtbuffet, verfijnd restaurant Grill Four Season, bar, Bougainvillea terras met zicht op de weelderige tuin en het zwembad (27x20m) met ligbedden
en parasols. Estoril Wellness Center huisvest de Estoril Spa (thermaal baden) en Banyan
Tree Spa (gebaseerd op oude Aziatische tradities) en bieden een zeer ruim assortiment
aan schoonheidsbehandelingen en massages. Gratis parking. Gratis shuttle naar Estoril
golf op ±1,5km met 18-holes en clubhouse.
Imagine: stijlvol hotel met een rijke geschiedenis sinds 1930, toen het tweede verblijf
van talrijke beroemdheden en Koninklijke families. De grandeur van weleer werd behouden in dit luxueus hotel, voorzien van alle moderne comfort en een perfecte service.
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Imagine More: hotels buiten brochure en rondreizen op maat: contacteer uw reisagent.

8

CASCAIS - GRANDE REAL VILLA ITÁLIA HOTEL
& SPA*****

Ligging: door een weg gescheiden van de rotskust, ±1,5km van het kleine strand en het
centrum, ±2km van het station en ±40km van Lissabon.
Logies: 124 geraffineerde kamers (±38m²) met grote ramen (uitzicht op de tuin of de
oceaan), tapijt of parket, luxueuze badkamer (haardroger/badjas/slippers/ Castelbel badproducten), airco, LCD-tv, minibar en gratis WiFi. Bepaalde kamertypes beschikken over
een balkon. Voorzieningen voor rolstoelgebruikers en communicerende kamers.
Faciliteiten: uitmuntend ontbijtbuffet, restaurant Belvedere met een Mediterrane
keuken, restaurant/bar La Terraza voor cocktails, tapas en show cooking, terras met uitzicht op de oceaan, verwarmd buitenzwembad (20x10m) met zeewater, apart kinderbad,
ligstoelen en parasols, gratis speelruimte voor kinderen, kapper en winkeltjes. Kuuroord
Real Spa Marine (tegen betaling, ±1000m², kinderen <16j niet toegelaten) met sauna,
Turks bad, fitness en een uitgebreid aanbod aan behandelingen. Gratis garage.
Imagine: uitmuntend en luxueus hotel met een geprivilegieerde ligging. Topklasse!

Superior
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CASCAIS - HOTEL BAIA***

Ligging: in het hart van de populaire badplaats met een geprivilegieerde ligging aan de
oceaan, ±200m van het station en ±30km van Lissabon.
Logies: 113 gerenoveerde kamers verspreid over 4 verdiepingen, allen met bad of douche, haardroger, airco, tv, safe en gratis WiFi. De kamers met zeezicht beschikken over
een balkon.
Faciliteiten: restaurant en bar met terras op het gelijkvloers voor ontbijt, lunch en diner.
Op het dakterras is er een overdekt en verwarmd zwembad met ligbedden, de pool bar
functioneert van april tot oktober. Publiek parkeren.
Imagine: een gekend adres met 50 jaar ervaring op een uitstekende locatie.
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CASCAIS - HOTEL ALBATROZ*****

Ligging: perfecte ligging in het hart van het sfeervolle centrum, op een rots, direct aan
zee en strandje, op ±100m van het station en ±30km van Lissabon.
Logies: 44 unieke en elegant ingerichte kamers verspreid over 3 authentieke villa’s,
allen met badkamer (haardroger/badjas/slippers/Saboaria badproducten), airco, tv, safe,
minibar, portwijn bij aankomst en gratis WiFi. Kamers in het hoofdgebouw: standaard
(±20m²) geen balkon, superior (±20-25m²) met balkon op zwembadniveau, deluxe (±2025m²) met balkon op 2de of 3de verdieping en suites (±40-60m²) met balkon. In het Casa
Branca (witte huis) zijn er superior en deluxe kamers en suites. Ook suites in het Palacio
gedeelte. Voorzieningen voor rolstoelgebruikers.
Faciliteiten: verzorgd ontbijtbuffet (buiten eten is mogelijk), à la carte restaurant en
bar, beide met panorama uitzicht, mooi zonneterras met zeewaterzwembad (±12x5m),
ligstoelen en parasols. Gratis parking.
Imagine: charmant en luxueus boetiekhotel met een geprivilegieerde ligging en excellente service.

COSTA DE LISBOA
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CASCAIS - POUSADA DE CASCAIS

Ligging: zeer centrale en toch rustige ligging in Cascais, binnen de muren van een historisch fort met uitzicht op de jachthaven. Het strand, winkels, restaurants, bars en het
treinstation zijn op wandelafstand.
Logies: 126 minimalistisch ingerichte kamers, allemaal verschillend van grootte en
ligging. De kamers, sommige met balkon, kijken uit op het binnenplein, de stad of de
jachthaven. Mooie badkamer met bad, aparte douche, apart toilet, badjas en haardroger,
houten vloer, airco, flatscreen-tv, minibar, safe en gratis WiFi. Voorzieningen voor rolstoelgebruikers. Faciliteiten: uitstekend en gevarieerd ontbijtbuffet, à la carte restaurant Cidadela en restaurant Maris Stella voor lichte maaltijden. Vanaf het zonneterras, geïnspireerd
op het dek van een schip, geniet u van een onvergetelijk uitzicht op de oceaan en is het
zalig vertoeven in het semi overdekt verwarmd zwembad. Health club met schoonheidsbehandelingen en gymzaal met goede apparatuur. Betalende garage (±€18/dag).
Imagine: luxe hotel met modern design in een historisch kader en op een droomlocatie.
Uitstekende en persoonlijke service.
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CASCAIS - HOTEL FAROL DESIGN*****

Ligging: onmiddellijk aan de vuurtoren (farol) Santa Maria, op ±1km van het strand en
het centrum van Cascais.
Logies: 33 kamers (±25m²) met badkamer (bubbelbad/slippers/haardroger), airco, flatscreen-tv, safe, minibar en gratis WiFi. De 8 designer rooms (±26m² - zeezicht) werden
individueel aangekleed door Portugese ontwerpers. De meeste kamers beschikken over
een balkon (niet gegarandeerd).
Faciliteiten: restaurant ‘Mix’met à la carte fusion keuken en sushi, heerlijk terras en
lounge bar, panorama zonneterras met zoutwaterzwembad (±10x5m), comfortabele
ligbedden en parasols. Gratis parking. Kleine huisdieren toegelaten op aanvraag. Voorzieningen voor rolstoelgebruikers.
Imagine: dit geliefde boutique hotel is een stijlvolle combinatie van een 19de eeuws
aristocratische woning en een strakke aanbouw. Extra troeven zijn de uitstekende
keuken en wijnkaart, het schitterende uitzicht en het vriendelijke personeel.
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CASCAIS - SENHORA DA GUIA BOUTIQUE
HOTEL*****

Ligging: langs de kustweg tussen Cascais en Guincho, langs een wandel- en fietspromenade die leidt naar het centrum van Cascais (±3km) en het strand van Guincho (±5km).
Voor het hotel is er geen strand, enkel rotskust.
Logies: 41 tijdloos ingerichte kamers (±20m²) met harmonieuze kleuren en materialen,
marmeren badkamer (bad/regendouche/haardroger/badjas/slippers), tapijt, airco, flatscreen-tv, kussenmenu, minibar, safe en gratis WiFi. De superior kamers zijn iets ruimer
(±25-30m²). Communicerende kamers en voorzieningen voor rolstoelgebruikers.
Faciliteiten: heerlijk ontbijtbuffet, restaurant Terrassa met Italiaanse keuken en uitzicht
op de oceaan, bar, tuin met pijnbomen, zoutwaterzwembad, apart kinderbad, ligzetels
en parasols. Eco Spa met klein binnenbad, schoonheidsbehandelingen, sauna, jacuzzi,
Turks bad en fitness. Fietsenverhuur en gratis beperkte parking.
Imagine: luxueus en romantisch charme hotel. Aanrader voor wie houdt van rust, een
intieme sfeer en perfecte service.
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CASCAIS - CASA VELA GUEST HOUSE

Ligging: in een rustige woonwijk, op ±10 minuten wandelen van het centrum, jachthaven, strand en station.
Logies: 29 kleurrijk en individueel ingerichte kamers (±15-40m²) met badkamer (bad
en/of douche), haardroger, airco, tv en gratis WiFi. De superior kamers zijn ruimer en
sommige kamers beschikken over een modern ingerichte kitchenette en/of balkon. De
namen van de kamers herinneren aan de Portugese zeevaarders en de specerijen die
ze meebrachten. Het elegante geheel bestaat uit een gerenoveerd huis uit 1946 en een
nieuwe vleugel, een mooie mix van klassiek en modern.
Faciliteiten: zeer verzorgd ontbijtbuffet (08u30-11u30), honesty bar, salon, terras, prachtige tuin met een vijver, watervallen, sfeervolle decoraties en 2 openluchtzwembaden
(waarvan 1 verwarmd), ligbedden en parasols. Openbaar parkeren.
Imagine: kleinschalig en uitstekend gerunde B&B met zeer toegewijde eigenaars.
Aanrader!
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CASCAIS - HOTEL VILA GALE CASCAIS****

Ligging: op wandelafstand van het centrum, tegenover de oceaan met rotskust, ±2km
van het station, ±500m van de jachthaven met restaurants, cafés en een klein winkelcentrum; op ±40km van de luchthaven. In Guincho (±8km) vindt u een prachtig zandstrand
begrensd door duinen en een fietspad.
Logies: 233 ruime en elegante kamers met tegelvloer, moderne badkamer (haardroger/
toiletartikelen), airco, tv, safe, minibar, gratis WiFi en balkon met zicht op de oceaan of
de parking.
Faciliteiten: verzorgd ontbijtbuffet, restaurant met internationale en lokale gerechten, pianobar, poolbar, mooie tuin met buitenzwembad, apart kinderbad, ligstoelen en
parasols, biljart, health club met sauna, speeltuin en gratis parking.
Imagine: goed gelegen en elegant vakantiehotel met een goede reputatie.
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COSTA DE LISBOA
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CASCAIS - MARTINHAL CASCAIS RESORT*****

Classic

Deluxe

Deluxe
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CASCAIS - HOTEL PESTANA CASCAIS****

Ligging: nabij de kustweg tussen Cascais (±3km) en het strand van Guincho (±8km),
±2km van de jachthaven, ±12km van Sintra en ±35km van de luchthaven. Vanuit het
station (±3km) van Cascais vertrekken er regelmatig rechtstreekse treinen naar Cais do
Sodré. Dit is een goedkope (±€ 1,5), snelle (±35 minuten) en gemakkelijke manier om
Lissabon te bezoeken.
Logies: 149 comfortabele kamers (±20m²) met badkamer, haardroger, airco, satelliet-tv,
minibar, koffiefaciliteiten, kitchenette, gratis WiFi, en ruim balkon. Voorzieningen voor
rolstoelgebruikers en communicerende kamers. De deluxe kamers werden gerenoveerd.
Faciliteiten: gevarieerd ontbijtbuffet, restaurant Oceano met buffet en à la carte menu,
bar, verwarmd binnenzwembad (14x9m), tuin met buitenzwembad (17x12m), apart kinderbad, ligstoelen en parasols, health club, kids club (juli - september), gratis parking en
gratis shuttle service naar Cascais.
Imagine: goed vakantiehotel met een uitstekende verhouding prijs/kwaliteit. Ideaal om
excursies te doen.
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Ligging: te midden de pijnboombossen in Quinta da Marinha, ±5km van het centrum
van Cascais en ±30km van de luchthaven. Wagen wordt aangeraden.
Logies: 72 ruime deluxe kamers (±40m²) met balkon of terras, sublieme en volledige
badkamer, airco, tv, koffiefaciliteiten, minibar, safe en gratis WiFi. 12 villas (±90m²) met
2 slaapkamers, salon en volledig uitgeruste keuken met fornuis, microgolfoven, koelkast,
vaatwasser, toaster, koffiezet en servies. Bad- en bedlinnen aanwezig. Voorzieningen
voor rolstoelgebruikers. Faciliteiten: uitgebreid ontbijtbuffet, meerdere restaurants met
keuze uit vis-en schaaldieren, Italiaans, internationaal buffet en snackbar, aangenaam
terras en bar. Grote tuin met zoetwater- en zoutwaterbad, apart kinderbad, ligbedden en
parasols. Indrukwekkende spa (±750m²) met een ruim gamma aan kuren en massages,
binnenbad, sauna, jacuzzi, Turks bad, kapper en fitness. Kidsclub, grote speeltuin en baby
sitting. Gratis parking en garage. In de omgeving: paardrijden, fietsenverhuur, tennis,
squash en golf. Imagine: rustig gelegen luxe resort, uitstekend vakantieoord met tal van
faciliteiten voor alle leeftijden.

Imagine More: hotels buiten brochure en rondreizen op maat: contacteer uw reisagent.
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PRAIA GRANDE - ARRIBAS SINTRA HOTEL***

Ligging: onmiddellijk aan het zandstrand, ±5km van Cabo da Roca, ±12km van Sintra
en ±40km van de luchthaven. Wagen is aan te raden, weinig horeca op wandelafstand.
Logies: 59 kamers met tegelvloer, badkamer (haardroger), airco, tv, safe, minibar, gratis
WiFi en balkon (±8m²) met zeezicht. De standaard kamers (±20m²) zijn gesitueerd op de
1ste verdieping, de superior kamers (±30m²) op de 3de etage. Tussenin bevinden zich
de familiekamers (±38m²- nog niet gerenoveerd) waarvan 1 slaapkamer toegang heeft
tot het balkon.
Faciliteiten: ontbijtbuffet, panoramarestaurant met lokale en internationale keuken,
lobby bar. Arribas Caffé met directe toegang tot het zwembad en het strand. Uniek aan
dit hotel is het grote zoutwaterzwembad (100m, publiek en open van half mei tot eind
september) met zonneterras en panorama uitzicht. Gratis parking.
Imagine: gerenoveerd hotel met een geweldige ligging. Geniet met open schuiframen
van het geluid van de golven. Leuk verblijfshotel, tevens ideaal om de omgeving te verkennen en rustig ’s avonds.
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ERICEIRA - YOU AND THE SEA APARTMENTS****

Ligging: op ±5min wandelen van het strand en een kwartiertje van het centrum, ±17km
van Sintra en ±50km van de luchthaven van Lissabon. Ericeira, een oud vissersdorp, trekt
in de zomer vele bezoekers die komen voor het milde klimaat, de schone stranden en de
verse zeevruchten.
Logies: 35 ruime appartementen verspreid over 4 gebouwen. De accommodaties beschikken over 1 tot 4 aparte slaapkamers, laminaat vloer, moderne badkamer, volledig
ingerichte keuken, airco en gratis WiFi. Bed-en badlinnen zijn aanwezig en er is dagelijkse
schoonmaak.
Faciliteiten: ontbijtbuffet, restaurant, bar, zonneweide met uitzicht, overdekt en verwarmd zwembad, spa met Turks bad en sauna, fitness, klimmuur, speeltuin en fietsenverhuur. Watersporten in de directe omgeving. Gratis parking.
Imagine: leuke appartementen voor wie houdt van een ontspannend verblijf aan de
kust met het comfort van een stadshotel.

COSTA DE LISBOA
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MAFRA - QUINTA DOS MACHADOS****

Ligging: rustig gelegen landhuis, verscholen in een bos, op ±12km van Torres Vedras en
Mafra, gekend voor het grootste paleisklooster van het land. ±20km van de stranden van
Ericeira en ±40km van Lissabon.
Logies: 29 gezellige kamers met veel natuurlijke lichtinval die een mix bieden van
modern comfort en authenticiteit. Alle kamers beschikken over houten of stenen vloer,
badkamer met douche en haardroger; tv en gratis WiFi. Er zijn ook ruimere superior
kamers, deluxe kamers met airco en 2 familiehuisjes met volledig uitgeruste keuken (max
5 personen). Voorzieningen voor rolstoelgebruikers.
Faciliteiten: verzorgd ontbijtbuffet, Portugese keuken met een moderne toets in
Cantinho dos Sabores, zwembad met apart kindergedeelte en prachtige tuin (15ha).
Ontspanning verzekerd in de spa met Turks bad, sauna, jacuzzi, tal van behandelingsmodelijkheden en kleine fitness. Gratis parking.
Imagine: geniet van een deugddoende vakantie op deze unieke locatie. Uitstekende
service, lekkere keuken en comfortabele kamers!
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PENICHE - HOTEL MH PENICHE****

Ligging: net achter de duinen, op ±500 meter van het lange zandstrand, ±15-20 minuten
wandelen van het centrum. Peniche is de locatie om verse vis te eten! Weinig horeca in de
directe omgeving van het hotel. Wagen is aan te raden. Excursies: Óbidos ±26km, Batalha
±85km, Tomar ±125km en Lissabon ±100km.
Logies: 120 kamers met badkamer (haardroger/badjas/toiletartikelen), airco, tv, safe,
minibar, koffiemachine, gratis WiFi en balkon.
Faciliteiten: ontbijtbuffet, restaurant met panorama uitzicht, bar, groot zwembad met
apart kinderbad en zonneterras, tennisterrein, kleine speeltuin. Spa met binnenbad,
sauna, jacuzzi, Turks bad en fitness. Gratis parking. In de omgeving: het natuurreservaat
op de Berlenga-eilanden is in een uur bereikbaar met de veerboot en de mooie stranden
van Baleal.
Imagine: nieuw hotel met vele faciliteiten en prima om enkele dagen uit te rusten na
een rondreis.
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ÓBIDOS - HOTEL REAL D’ÓBIDOS****

Ligging: gerestaureerde adellijke woning binnen de stadmuren van het middeleeuwse en aantrekkelijke Óbidos, op wandelafstand van talrijke restaurantjes en ±90km van
Lissabon.
Logies: 17 kamers (±15m²), elegant en allemaal verschillend ingericht met badkamer,
haardroger, airco, satelliet-tv, safe en minibar op aanvraag. Voorzieningen voor rolstoelgebruikers.
Faciliteiten: prima ontbijtbuffet, patio met terras, honesty bar, klein openluchtzwembad
(±5x10m - enkel tijdens zomer) met ligstoelen en panoramisch uitzicht, lounge met gratis
WiFi en gratis garage.
Imagine: charme hotel met als centrale thema koningen en ridders, decoratie met
zwaarden, harnassen en schilden. Uitstekende service!
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ÓBIDOS/SERRA D’EL REI - MARRIOTT PRAIA
DEL REY GOLF & BEACH RESORT*****

Ligging: in een residentieel domein, omgeven door duinen en pijnbomen, onmiddellijk
aan het lange zandstrand en ±90km van Lissabon. Wagen is aan te raden.
Logies: 179 luxueuze kamers (±40m²) met tegelvloer, badkamer, haardroger, badjas,
badslippers, airco, satelliet-tv, minibar, safe, gratis WiFi, koffiefaciliteiten en balkon met
zicht op het golfterrein of de oceaan. Voorzieningen voor rolstoelgebruikers.
Faciliteiten: meerdere restaurants, bars, openluchtzwembad (30x20m) met apart kindergedeelte, ligstoelen en parasols, kids club, Spa (kinderen <16 jaar niet toegelaten)
met een uitgebreid gamma aan behandelingen, verwarmd binnenbad (15x9m, badmuts
verplicht), goed uitgeruste fitness en gratis parking. Rondom het hotel: 18 holes golf met
clubhuis, voetbalveld, 7 tennisterreinen, speeltuin en diverse watersporten. Privéstrand
met gratis ligstoelen en parasols.
Imagine: uitstekend hotel in een luxueuze oase met tal van recreatiemogelijkheden.
Aanrader voor wie houdt van rust en stilte.
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ÓBIDOS/SERRA D’EL REI - PRAIA DEL REY:
THE VILLAGE & THE BEACHFRONT****

Ligging: appartementen ondergebracht in verschillende gebouwen verspreid over het
resort, ±15km van Peniche en ±20km van Óbidos. Het strand en de duinen zijn steeds op
wandelafstand. Wagen is noodzakelijk.
Logies: uitstekend ingerichte appartementen, townhouses, beach front townhouses en
villas met meerdere slaapkamers en badkamers, ruime woonkamer met satelliet-tv, DVD/
CD, gratis WiFi, balkon of terras, volledig ingerichte keuken met o.a. fornuis, oven, microgolf, vaatwas, koffiezet en wasmachine. Gemeenschappelijk zwembad met ligstoelen per
complex. De villas hebben een privé zwembad. Bed- en badlinnen aanwezig, schoonmaak 5x/week, gratis parking bij het logement.
Faciliteiten: buurtwinkeltje met o.a vers brood, enkele restaurants en bars in het hotel
en in het beach front complex.
Imagine: perfect ingerichte appartementen voor een rustige vakantie met de ganse familie. Uitstekende uitvalsbasis om Midden Portugal te verkennen.
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Alentejo
De zonovergoten provincie tussen de Taag en de Algarve is een uitgestrekte
regio met golvende vlakten, korenvelden en zonnebloemen, witte dorpjes,
olijfbomen en kurkeiken, megalieten en kastelen. Évora is een historische
parel en centrale uitvalsbasis. Langs de grens met Spanje zijn de witte dorpjes nog omgeven door imponerende vestingwerken. De prachtige kustlijn
wordt gekenmerkt door hoge rotsformaties, beschutte strandjes, zalige
dorpjes en het Costa Vicentina Natuurpark. Geniet van de rust en stilte, kijk
naar de sterrenhemel, wandel, fiets, verblijf in een voormalig klooster of op
een statig landgoed, volg de wijnroute en proef de lokale gastronomie.
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ALENTEJO
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ÉVORA - HOTEL M’AR DE AR AQUEDUTO*****

Ligging: binnen de stadsmuren van de historische universiteitsstad met monumenten
uit de Romeinse tijd, ±10 minuten wandelen van het centrale plein met de karakteristieke
Moorse arcaden.
Logies: 64 ruime design kamers met vloer, badkamer (bad en douche apart, haardroger/
badjas/slippers/badproducten), airco, LCD-tv, minibar, safe en gratis WiFi. De superior en
spa kamers hebben een balkon of terras. Voorzieningen voor rolstoelgebruikers.
Faciliteiten: uitgebreid ontbijtbuffet, top restaurant, terras en bar met uitzicht op het
aquaduct, aangename tuin met zwembad (6x8m), apart kindergedeelte, comfortabele
ligbedden en parasols. Spa met een ruim gamma aan behandelingen, jacuzzi, sauna,
stoombad en fitness. Gratis garage.
Imagine: zalig boetiek hotel met een trendy interieur, prima service en een warme
atmosfeer.
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ÉVORA - HOTEL CONVENTO DO ESPINHEIRO*****

Ligging: op een subliem domein van 8 hectare met olijf- en fruitbomen, ±4km van Évora
en ±130km van de luchthaven van Lissabon. Wagen is aan te raden.
Logies: 92 ruime en smaakvol gedecoreerde kamers (±34m²) met marmeren badkamer
(haardroger/ badjas), airco, LCD-tv, safe, minibar, gratis WiFi en balkon. Er zijn deluxe
kamers met zicht op de tuin of het zwembad. De design kamers, geïnspireerd op de jaren
’50 bevinden zich in de nieuwe vleugel. In het kloostergedeelte zijn de deluxe convent en
heritage kamers ondergebracht. Voorzieningen voor rolstoelgebruikers.
Faciliteiten: perfect ontbijtbuffet, uitstekend restaurant Divinus in de voormalige wijnkelder met mooie gewelven, gezellige bar in een oorspronkelijk gotisch waterreservoir,
openluchtzwembad (15x6m) met apart kinderbad, ligstoelen en parasols, poolbar,
tennis, kids club en speeltuin. Diana Spa met zeer uitgebreid gamma aan behandelingen, binnenbad (12x6), sauna, jacuzzi, Turks bad en fitness. Het hotel beschikt over een
helihaven en ruime gratis parking.
Imagine: dit gerenoveerd klooster uit de 15de eeuw is het nec plus ultra in de Alentejo.
Exclusief hotel met een perfecte service.
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Imagine More: hotels buiten brochure en rondreizen op maat: contacteer uw reisagent.
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ÉVORA - HOTEL M’AR DE AR MURALHAS****

Ligging: in het centrum van deze culturele schatkamer (Unesco), op 5 minuten wandelen van de levendige grote markt (Praça do Giraldo) en op ±500m van de Romeinse Diana
tempel. Het is ±120km rijden naar de luchthaven van Lissabon.
Logies: 91 klassiek ingerichte kamers (±20m²) met tegelvloer, badkamer (haardroger),
airco, LCD-tv, minibar, safe en internet. Alle superior kamers zijn op de 1ste verdieping
en hebben een balkon met uitzicht op de tuin en zwembad. Voorzieningen voor rolstoelgebruikers.
Faciliteiten: gevarieerd ontbijtbuffet, restaurant Sabores do Alentejo met regionale en
internationale gerechten, bar, gezellige salons, gratis WiFi, ruime stadstuin met zwembad
(10x5m), apart kinderbad en ligstoelen. Garage en fietsenverhuur tegen betaling.
Imagine: tijdloos charmehotel met een verfijnde decoratie en uitstekende ligging.
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ÉVORA - TIVOLI ÉVORA ECORESORT****

Ligging: landelijk gelegen domein op ±5km van Évora, de ommuurde en sfeervolle stad
bevolkt door studenten en bezoekers; ±120km van Lissabon. Wagen is noodzakelijk.
Logies: 56 suites verspreid over losstaande bungalows en omgeven door eeuwenoude
olijfbomen en kurkeiken. De minimalistisch ingerichte suites (±72m²) beschikken over
tegelvloer, hedendaagse badkamer, zithoek, airco, tv, safe, minibar en privaat terras met
meubels. De prestige en premium suites beschikken over een kitchenette en de premium
suites liggen dichter bij het hoofdgebouw.
Faciliteiten: restaurant met Mediterraans geïnspireerde keuken, prima ontbijtbuffet (bij
mooi weer ook buiten), snackbar, bar en knap openluchtzwembad met ligbedden en
parasols. Uitstekende spa met verwarmd zwembad, sauna, Turks bad, talrijke behandelingen tegen betaling en fitness. Gratis parking.
Imagine: een gecertificeerd ecohotel met een uniek en strak concept, rustig gelegen en
uitstekende service!

ALENTEJO

5

ÉVORA - VITORIA STONE HOTEL****

Ligging: net buiten de stadsmuren, ±15 minuten wandelen van het centrale plein Praça
do Giraldo.
Logies: 48 eerder kleine maar comfortabele kamers (±16m²) met tapijt, badkamer (haardroger/badjas/slippers), airco, flatscreen-tv, minibar, safe, gratis WiFi en balkon. Communicerende kamers en voorzieningen voor rolstoelgebruikers.
Faciliteiten: restaurant 5 Amêndoas, ontbijtbuffet met ruime keuze aan regionale
producten, dakterras met bar en klein zwembad (niet geschikt voor kleine kinderen). Spa
gedeelte met fitness, sauna, jacuzzi en 3 behandelingskamers. Gratis parking en betalende garage.
Imagine: tof hotel waar authentieke en design elementen mooi samenvloeien, prachtige
inrichting met als centraal thema ‘steen’. Attent personeel.

6

ÉVORA - HOTEL VILA GALE ÉVORA****

Ligging: net buiten de historische stadswallen, op wandelafstand van het centrum en
±130km van de luchthaven van Lissabon.
Logies: 185 ruime en strak ingerichte kamers met tapijt of vinyl, badkamer (haardroger/
toiletartikelen), airco, LCD-tv, minibar, safe en gratis WiFi. Koffie- en theefaciliteiten
mogelijk op aanvraag. Voorzieningen voor rolstoelgebruikers.
Faciliteiten: ruime inkomhal met receptie, bar en 2 restaurants (buffet & à la carte),
verzorgde tuin met prachtige olijfbomen, groot zwembad met zonneterras, ligstoelen
en parasols, kinderbad met kleine glijbanen en pool bar. Satsanga Spa met binnenbad
(badmuts verplicht - kinderen <12j enkel onder begeleiding), ruim aanbod aan behandelingen, sauna, Turks bad en fitness. Gratis openbaar parkeren en betalende garage (±€8/
dag).
Imagine: een van de nieuwste telgen van de gereputeerde Vila Gale keten. Modern, ruim
opgezet en comfortabel hotel. Ideaal voor gezinnen.

7

MONFORTE - TORRE DE PALMA*****

Ligging: groot wijndomein, landelijk gelegen op een heuvel in de schaduw van het
dorpje Vaiamonte, op ±10 minuten van Monforte, ±35km van Estremoz, ±40km van
Elvas, ±100km van Évora en ±25km van Lissabon.
Logies: 19 origineel gedecoreerde kamers met vloer in tegels of hout, bad of douche,
haardroger, badjas & slippers, airco, flatscreen-tv, iPod docking station, minibar, safe en
gratis WiFi.
Faciliteiten: à la carte restaurant Basilii met regionale specialiteiten, verzorgd ontbijtbuffet, prachtig openluchtbad met zonnebedden en parasols, paardrijden, kook workshops,
wijndegustaties en begeleide bezoeken aan het domein en de kelders. Wellness gedeelte met binnenbad, massages, schoonheidsbehandelingen, jacuzzi en Turks bad. Gratis
parking en fietsen.
Imagine: Alentejo is gekend omwille van de mooie landschappen, de wijnproductie en
zijn gastvrijheid. De perfecte mix van dit alles vindt u hier in dit prachtig gerenoveerd en
subliem ingerichte hotel. Geniet in de toren van een zonsondergang bij een glas wijn.

8

MARVÃO - TAPADA DA RABELA TURISMO

Ligging: zeer landelijke gelegen in het klein dorpje Beirã, omgeven door het natuurgebied Serra de São Mamede, ±8km van het middeleeuwse stadje Marvão en ±210km
van Lissabon.
Logies: op de eerste verdieping zijn er 5 kamers ingericht met tegelvloer, badkamer, tv,
airco, verwarming en gratis WiFi.
Faciliteiten: op het gelijkvloers wordt het huisgemaakte ontbijt geserveerd en is er een
gemeenschappelijk salon met tv, open haard en WiFi. Naast ontspannen in een ligstoel
aan het zwembad, is er op het domein en in de directe omgeving ook mogelijkheid tot
fietsen, kajakken, fietsen, wandelen en bird watching. Gratis parking.
Imagine: voor wie houdt van rust en eenvoud; één van de betere locaties om de sterrenhemel te bewonderen. De eigenaar is een man van de natuur en zet zich al lange tijd in
voor het behoud van het natuurlijk erfgoed.

9

POUSADA DE BEJA

Ligging: nabij de historische kern van de stad met zijn smalle straatjes, ±75km van Évora,
±150km van Faro en ±180km van Lissabon.
Logies: 35 mooie kamers met badkamer, haardroger, badjas, airco, kabel-tv, minibar en
safe. De 3 superior kamers en de suite zijn ruimer.
Faciliteiten: à la carte restaurant, verzorgd ontbijtbuffet, bar, gratis WiFi, terras, grote tuin
met openluchtzwembad, ligstoelen en parasols. Gratis parking.
Imagine: een magnifiek gerestaureerd franciscanenklooster herbergt de comfortabele
pousada São Francisco. De prachtige muurschilderingen en de kapel met de graftomben
hebben een uitzonderlijke historische waarde. Ideaal als etappehotel.

10

MERTÓLA - HOTEL MUSEU***

Ligging: in centrum van Mertóla, een witte ‘museumstad’ aan de oevers van de Guadiana
met opgravingen uit verschillende tijdsperiodes gaande van de Feniciërs tot de Moren.
Afstanden: ±130km naar Évora, ±120km naar Faro en ±55km naar Beja of Serpa.
Logies: 25 moderne kamers (±20m²) met laminaat, bad of douche, haardroger, airco,
tv, koffie- en theefaciliteiten, minibar, gratis WiFi en balkon met uitzicht op de rivier. Voorzieningen voor rolstoelgebruikers.
Faciliteiten: het continentale ontbijt wordt geserveerd in het zusterhotel naast de deur,
gezellig terras, bar en gratis parking. In de omgeving: kajak, vissen, fietsen en wandelen.
Imagine: ideaal als etappe hotel of om te ontspannen in het Parque Natural van 600km²
rondom deze historische stad.
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ALENTEJO

11

ALJEZUR - VICENTINA HOTEL****

Ligging: op een invalsweg naar het dorp, bereikbaar op wandelafstand, ±7km van het
strand en ±110 km van de luchthaven van Faro. Aljezur wordt gedomineerd door de
ruïne van een Moors kasteel en is tevens een goede uitvalsbasis om de ruige en verlaten
stranden van de Westkust te ontdekken.
Logies: 14 moderne kamers (±15m²) en 12 appartementen (±60m²) met tegelvloer, badkamer, haardroger, airco, flatscreen-tv, minibar, gratis WiFi en balkon. De appartementen
beschikken bovendien over een volledig ingerichte keuken met vaatwasser. Bad- en bedlinnen zijn aanwezig. 1 aangepaste kamer voor rolstoelgebruikers.
Faciliteiten: restaurant met regionale specialiteiten en internationale klassiekers, ontbijtbuffet, bar, zoetwaterzwembad met ligstoelen en parasols. Gratis garage. In de omgeving: wandelen, fietsen, bird watching, watersporten, etc...
Imagine: modern complex in een afgelegen maar prachtige regio. Voor de liefhebbers
van natuur, wilde stranden en rust.

12

VILA DO BISPO - PURE ACCOMMODATION

Ligging: aan de rand van één van de meest pittoreske dorpjes in de Algarve tussen Lagos
(±25km) en Sagres (±8km) en ±110km van de luchthaven van Faro. Ontdek in de omgeving wilde stranden, ongerepte natuur en onontgonnen paden.
Logies: charmante en stijlvolle bed and breakfast met 18 ruime kamers verspreid over
2 gebouwen, Flor de Esteva en Fonte Velha, op 300 meter van elkaar. De gastenkamers,
ingericht met sobere lijnen en zachte tinten, beschikken over laminaat of tegelvloer,
privé badkamer met douche en haardroger, airco, tv en gratis WiFi.
Faciliteiten: uitgebreid ontbijt met regionale producten, sfeervolle patio en de keuken
staat ter beschikking van de gasten. Gratis openbaar parkeren.
Imagine: logeren in typisch landhuis, dit is wakker worden in een vredige omgeving en
genieten van een lekker ontbijt. Gastvrij onthaal!
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Imagine More: hotels buiten brochure en rondreizen op maat: contacteer uw reisagent.

13

VILA NOVA DE MILFONTES - CASA DO ADRO

Ligging: in het centrum van de oude dorpskern, op 100m van de oevers van de rivier
Mira en op wandelafstand van het strand.
Logies: 6 ruime kamers (±30m²) waarvan 4 met balkon, badkamer met bad of douche,
haardroger, satelliet-tv, verwarming en koffiefaciliteiten.
Faciliteiten: uitstekend ontbijt met lokale producten, 2 terrassen (ook voor het ontbijt),
tv-salon en gratis WiFi. De gasten mogen gebruik maken van de gemeenschappelijke
keuken. In de namiddag gratis tea time met huisgemaakte cakejes. Honden toegelaten
op aanvraag.
Imagine: prachtig gelegen en zeer gastvrije bed & breakfast in een authentiek huis. Ontdek in alle rust en familiale sfeer deze minder toeristische regio. Ideaal ook als shortbreak
tussen Lissabon en de Algarve.

14

VILA NOVA DE MILFONTES - PÁTIOS DA VILA***

Ligging: ±150m van het strand, op wandelafstand van winkels, bars en restaurants,
±190km van Lissabon en ±160km van Faro. Vila Nova de Milfontes is een charmant vissersdorp aan de monding van de rivier Mira, omgeven door duinen en het Parque Natural
de Costa Vicentina.
Logies: 16 nette self catering studio’s (±20m²) en appartementen (±50m²) met tegelvloer, bemeubeld balkon of terras, badkamer, haardroger, airco, satelliet-tv, DVD-speler,
Ipod station, gratis WiFi en keuken met kookplaten, koelkast, toaster, microgolfoven en
vaatwerk. Schoonmaak en bad- en bedlinnen zijn inbegrepen.
Faciliteiten: receptie tot 22u, terras, bar, biljart en gratis parking. In de omgeving: watersporten, fietsen, wandelen en bird watching.
Imagine: nette accommodatie, gerenoveerd in 2013, in een mooie en levendige badplaats.

15

VILA NOVA DE MILFONTES - NATURARTE****

Ligging: landelijk gelegen op ±5km het dorpje São Luis, ±15km van Vila Nova de Milfontes en ±30km van Zambujeiro do Mar. Er zijn verschillende prachtige zandstranden in de
omgeving. Wagen noodzakelijk.
Logies: 10 kamers en 2 huisjes in het gedeelte Campo en meerdere huisjes in het
even verderop gelegen gedeelte Rio. De accommodaties beschikken over tegelvloer,
badkamer (haardroger), airco, ventilator, tv, safe, gratis WiFi en terras. De huisjes zijn
tevens uitgerust met een leefruimte, kitchenette (fornuis, microgolfoven, ijskast) en
’s morgens wordt er een kurken ontbijtmand geleverd aan de deur.
Faciliteiten: zeer verzorgd ontbijt, bar en salon in het hoofdgebouw, zoetwaterzwembad met ligbedden en parasols in beide entiteiten, tennisterrein, mountain bikes en
paardrijden op het domein. Watersporten in de omgeving. Gratis parking.
Imagine: vakkundig gerenoveerd en familiaal gerund domein, dé locatie voor een
ontspannend verblijf te midden de natuur. Vriendelijke service!

ALENTEJO

16

19

VILA NOVA DE MILFONTES - MONTE DO ZAMBUJEIRO

GRÂNDOLA - SOBREIRAS ALENTEJO COUNTRY
HOTEL****

Ligging: via een landweg bereikt u deze prachtige, op een heuvel gelegen, vakantiehuisjes met uitzicht op de rivier Mira. V.N de Milfontes (±4km) is een in de zomer geliefkoosde badplaats op ±199km ten zuiden van Lissabon. In de omgeving zijn er heerlijk lange
zandstranden. Wagen is noodzakelijk.
Logies: 1 studio (±54m²) en 5 appartementen (±50-80m²) met 1 of 2 aparte slaapkamers.
Alle huisjes beschikken over een moderne en volledig ingerichte keuken inclusief wasmachine, badkamer (bad of douche/haardroger), verwarming, bemeubeld privaat terras,
tv, DVD-speler en gratis WiFi. Bed- en badlinnen zijn aanwezig.
Faciliteiten: verzorgd ontbijtbuffet met lokale producten, rustgevende tuin met zoutwaterbad (14x6m), gratis ligstoelen en parasols, gemeenschappelijke buitenkeuken met
bbq. Gratis parking. In de omgeving: fietsen, wandelen, vissen, boottochtjes en paardrijden.
Imagine: magnifieke omgeving voor wie houdt van rust, stilte en wilde stranden.

17

SÃO DOMINGOS - MONTE TONS DA TERRA

Ligging: landelijk gelegen bed & breakfast, een half uurtje rijden van het strand, ±7km
van het dorpje São Domingos, ±35km van Vila Nova de Milfontes en Santiago de Cacém;
±170km van Lissabon.
Logies: 6 charmant ingerichte kamers met tegelvloer, badkamer, airco, tv, gratis WiFi en
ruim terras met superbe uitzicht.
Faciliteiten: verzorgd continentaal ontbijt met huisgemaakte producten, lunch en diner
mogelijk mits reservatie. Tof zwembad met zonnebedden, kleine spa met jacuzzi en
sauna, gezellig salon met open haard. In de omgeving: fietsen, wandelen, kajakken,
paardrijden, etc... Gratis parking.
Imagine: geniet van de stilte, de natuur en de heldere sterrenhemel in deze perfect met
de omgeving geïntegreerde parel.

Ligging: op het platteland, op ±10km van het stadje Grândola, op ±25 minuten rijden
zijn er verschillende uitgestrekte zandstranden en ±130km van Lissabon.
Logies: 39 ruime en comfortabele kamers, ingericht met natuurlijke elementen en zijn
uitgerust met een badkamer met bad en/of douche, haardroger en toiletartikelen; airco,
safe, tv, minibar, gratis WiFi en terras of balkon. Er zijn ook ruimere suites met een apart
salon. Voorzieningen voor rolstoelgebruikers en communicerende kamers.
Faciliteiten: bar/restaurant waar u terecht kunt voor het ontbijt en lichte maaltijden.
Er wordt voornamelijk lokale keuken geserveerd. Tijdens de zomermaanden is het
aangenaam vertoeven op het terras met panoramisch uitzicht. Verder is er een zwembad, speeltuin en tennisveld. In de omgeving: paardrijden, wandelen en fietsen. Honden
welkom!
Imagine: Herdade do Vale das Sobreiras, met een simpel en elegant design, biedt u de
charme, de rust en de ruimtelijkheid van het platteland.

18

SANTIAGO DE CACÉM - SANTIAGO COOKING
& NATURE HOTEL****

Ligging: ±10 minuten wandelen van de historische stad met Moors kasteel en sfeervol
marktplein omringd door mooie herenhuizen, ±25km van Sines, ±80km van Beja en
±145km van Lissabon. Wagen noodzakelijk.
Logies: 32 stijlvolle kamers met laminaatvloer, veel lichtinval, hedendaagse badkamer,
airco, tv, safe, minibar, gratis WiFi en balkon met uitzicht!
Faciliteiten: de open keuken van restaurant A Terra is gebaseerd op huisgemaakte en
gezonde gerechten om te delen, heerlijk ontbijtbuffet, bar, mooie tuin met zwembad,
ligbedden en parasols. Activiteiten: kook workshops, talrijke mooie zandstranden op
±30min rijden. Gratis parking.
Imagine: charmant en trendy hotel met een rurale ligging, veel aandacht voor details en
vriendelijke service.

20

POUSADA DE ALCÁCER DO SAL

Ligging: in een Moors kasteel, dominerend boven het stille stadje (±1km) aan de Sadorivier. Vanuit het kasteel hebt u een mooi uitzicht op de Serra de Grândola, de rijstvelden
en de ooievaarsnesten. In de omgeving: Palmela ±55km, Setúbal ±60km, Évora ±100km
en Lissabon ±80km.
Logies: 35 ruime kamers met badkamer, haardroger, badjas, airco, kabel-tv, minibar, safe
en internettoegang. Er zijn 15 superior kamers die ruimer zijn en 3 suites. Voorzieningen
voor rolstoelgebruikers en communicerende kamers.
Faciliteiten: ontbijtbuffet, à la carte restaurant, bar, gratis WiFi in publieke ruimtes, terras,
openluchtzwembad met ligstoelen en parasols, kleine speeltuin en gratis parking.
Imagine: pousada Dom Afonso II is een geslaagde integratie van hedendaags comfort
in een oud kasteel.
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Algarve
Het Oosten van de Algarve wordt gekenmerkt door lagunes en lange zandstranden die vaak
enkel bereikbaar zijn per taxiboot. Tavira, een charmante stad met een overvloed aan kerken,
het natuurgebied Ria Formosa, het fraaie centrum van Faro, de geanimeerde markthal in Loulé
en het roodgekleurde kasteel in Silves lonen de moeite om te bezoeken. Vilamoura is een mondain vakantieoord met jachthaven. Tussen Faro en Lagos bevinden zich de populaire en in de
zomer zeer drukke badplaatsen. In het autovrije centrum van Lagos kan u heerlijk flaneren. Een
boottocht langs de steile kliffen en grillige rotsformaties is zeker een aanrader. Landinwaarts
treft u slaperige dorpjes waar men nog leeft op het ritme van de seizoenen. Een eindeloos
uitzicht, enorme kliffen en een vuurtoren typeren Cabo São Vicente. In de omgeving zijn er
afgelegen en pure stranden, vaak populair bij surfers.
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ALGARVE

1

CASTRO MARIM - PRAIA VERDE BOUTIQUE
HOTEL****

Ligging: in een residentiële wijk, omgeven door een dennenbos, ±10min wandelen
via een houten pad naar het strand, ±8km van de Spaanse grens en ±16km van Tavira.
Wagen is aan te raden.
Logies: 40 trendy suites (±40m²)met aparte zithoek, badkamer (haardroger/ badjas/slippers), airco, flatscreen-tv & DVD-speler, kleine kitchenette, safe, gratis WiFi en balkon of
terras met tuin- of zeezicht. Voorzieningen voor rolstoelgebruikers.
Faciliteiten: restaurant A Terra met een uitstekende mediterrane keuken, mogelijkheid
om te eten op het terras, bar, openluchtzwembad met ligbedden en parasols, speelruimte voor kinderen, gratis parking en garage.
Imagine: rustig, kleinschalig, heerlijk en hip hotel in een groene oase. Ideaal voor een
strandvakantie.

2

ALTURA - EUROTEL ALTURA****

Ligging: het witte zandstrand is bereikbaar via de tuin, in het rustige dorpje Altura,
±10 minuten rijden van Monte Gordo of Vila Real de Santo Antonio en ±55km van de
luchthaven van Faro. Wagen is een pluspunt.
Logies: 135 kamers en suites met tegelvloer, badkamer (haardroger/toiletartikelen),
airco, tv, minibar, safe, gratis WiFi en balkon met zeezicht. Communicerende kamers en
voorzieningen voor rolstoelgebruikers.
Faciliteiten: prima ontbijtbuffet, restaurant met een gevarieerd menu, uitgestrekte tuin,
verwarmd buitenzwembad met ligstoelen en parasols, kids club, uitgebreid wellness
aanbod met binnenzwembad, sauna, hammam, fitness, minigolf, tennis, biljart, beperkt
animatieprogramma en live muziek. Gratis parking.
Imagine: dankzij de talrijke faciliteiten is dit een uitstekend hotel voor families en voor
de actieve reiziger, weg van het massatoerisme.
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Imagine More: hotels buiten brochure en rondreizen op maat: contacteer uw reisagent.

3

TAVIRA - HOTEL VILA GALE TAVIRA****

Ligging: op wandelafstand van het mooie en sfeervolle centrum van Tavira. Het lange
zandstrand op ‘Ilha de Tavira’ is bereikbaar per veerboot, alsook de andere eilandjes in het
Ria Formosa natuurpark. Gratis shuttle service naar Albacora, veerdienst tegen betaling
naar het strand.
Logies: 268 ruime en nette kamers met badkamer, haardroger, airco, satelliet-tv, minibar,
safe en balkon. Voorzieningen voor rolstoelgebruikers.
Faciliteiten: gevarieerd ontbijtbuffet, restaurant: buffet en à la carte, bar met elke
dag live muziek, biljart, garage (± €8/dag), gratis WiFi en Satsanga Spa met binnenbad
(badmuts!), jacuzzi, Turks bad en fitness. Het hotel is opgetrokken rond een Arabisch
geïnspireerde patio met groot zwembad, apart kinderbad, gratis ligstoelen en parasols.
Imagine: een geliefd hotel met een centrale ligging en goede service.

4

TAVIRA - HOTEL VILA GALE ALBACORA****

Ligging: afgelegen in een uitgestrekte lagune in het natuurpark Ria Formosa met een
rijke fauna en flora. Het complex was vroeger een tonijnverwerkende nederzetting, de
kapel en het museum herinneren nog aan deze belangrijke episode. Gratis shuttle naar
het centrum van Tavira (±3km) en een betalende bootservice naar het strand.
Logies: 162 kamers met tegelvloer, badkamer (haardroger), airco, tv, safe, minibar en
terras. De kleine huisjes van de vissers werden gerenoveerd tot de standaardkamers. De
kamers met rivierzicht zijn ruimer en bieden meer privacy op het terras. Voorzieningen
voor rolstoelgebruikers.
Faciliteiten: verzorgd ontbijtbuffet, restaurant met buffet of vast menu, bar met regelmatig live piano muziek, ruim buitenzwembad met ligstoelen en parasols, apart
kindergedeelte, ontspanningsruimte met biljart, speeltuin en gratis WiFi en gratis parking. Satsanga Spa met overdekt zwembad (badmuts!), jacuzzi, sauna, Turks bad, fitness,
massages en schoonheidsbehandelingen.
Imagine: leuk hotel met een unieke ligging en een origineel concept.

5

TAVIRA - OZADI TAVIRA HOTEL****

Ligging: ±4km van het centrum en het strand, centraal aan de N125 en ±43km van Faro.
Wagen is aan te bevelen.
Logies: 77 moderne kamers met badkamer (bad of douche, haardroger en toiletartikelen), airco, flatscreen-tv, minibar, safe, gratis WiFi en balkon. De kamers zijn hedendaags
ingericht met retro stijlelementen en lokaal artisanale producten zoals kurk en kleurrijk
keramiek.
Faciliteiten: ontbijtbuffet, restaurant met buffet en bistro restaurant (à la carte & tapas),
cocktail bar met panorama terras, fitness, Turks bad en Kids Club (tegen betaling) in de
zomer. Mooie tuin met zwembad, apart kinderbad, ligzetels en parasols. Gratis shuttle
bus en boot naar het Cabanas strand. Gratis parking.
Imagine: prima gerenoveerd hotel met een uitstekende ligging om de regio te verkennen: de zoutmijnen van Castro Marim, het Ria formosa natuurgebied,de marktplaats
Loulé en de mooi gesitueerde dorpen Cacela Velha en Alcoutim.

6

POUSADA DE TAVIRA

Ligging: centraal en toch rustig gelegen in het aantrekkelijk stadje Tavira, ±3km van het
strand en ±30km van Faro. Op wandelafstand zijn er sfeervolle straatjes met terrasjes,
restaurants en cafés.
Logies: 35 kamers met marmeren badkamer (haardroger/badjas), airco, LCD-tv, gratis
WiFi en minibar. De 3 superior kamers en 5 suites hebben een balkon. Voorzieningen
voor rolstoelgebruikers.
Faciliteiten: uitstekend ontbijtbuffet, restaurant met een ruime keuze aan visgerechten,
bar, terras, openluchtzwembad met apart kinderbad, comfortabele ligbedden en parasols, gratis WiFi en gratis parking.
Imagine: pousada Convento da Graça is een prachtig gerenoveerd 16de eeuws klooster.
Strakke lijnen worden gecombineerd met een warme atmosfeer en moderne faciliteiten.
De pousada is een ideale locatie om enkele romantische dagen door te brengen, om
gewoonweg te relaxen of om de Oost-Algarve te verkennen. Uitstekend personeel.

ALGARVE

7

OLHÃO - HOTEL RURAL QUINTA DOS POETAS

Ligging: in Pechão, een klein en landelijk gelegen dorpje in het hinterland van de
Algarve, op ±5km van het stadje Olhão met een geanimeerde markt, ±10km van het
strand en ±15km van Faro. Wagen noodzakelijk.
Logies: 22 comfortabele kamers (±16m²) met laminaatvloer, badkamer (bad/douche,
haardroger/ badjas), airco, satelliet-tv, minibar, safe en gratis WiFi. De meeste kamers
hebben een balkon.
Faciliteiten: verzorgd ontbijtbuffet, het restaurant met verse regionale specialiteiten is
een aanrader, bar met terras, ontspanningsruimte met biljart, gymzaal en kleine golf met
5 holes. Mooie en rustgevende tuin, openluchtzwembad (±17x8m) met gratis ligzetels
en parasols. Gratis parking. Het hotel is regelmatig het gedroomde decor voor huwelijksfeesten.
Imagine: the place to be voor wie houdt van rust, stilte en lekker eten in een charmante
en vriendelijke omgeving.

8

TAVIRA - QUINTA DO MARCO****

Ligging: landelijk gelegen domein, op de hellingen van de Serra do Caldeirão, in het
hinterland van de Algarve. Op ±15km van Tavira en de mooie zandstranden in de omgeving en ±30km van Faro.
Logies: 24 ruime en moderne kamers die recent gerenoveerd werden en uitgerust zijn
met een badkamer (bad/douche en haardroger), tv, airco, minibar, safe en gratis WiFi.
Er zijn ook ruimere deluxe kamers, familiekamers en junior suites.
Faciliteiten: uitgebreid ontbijtbuffet, restaurant met regionale specialiteiten en groenten uit eigen moestuin. Mooie tuin met rustige zitplekjes, buitenzwembad met ligstoelen
en parasols, gezellige lobby bar en kleine spa met sauna, fitness en mogelijkheid tot een
behandeling in openlucht. Gratis parking.
Imagine: ideaal voor wie op zoek is naar rust en authenticiteit in een landelijke omgeving. Dankzij de ruime kamers ook geschikt voor families met kinderen.

9

MONCARAPACHO - VILA MONTE FARM
HOUSE*****

Ligging: heerlijk rustig resort in een idyllische tuin met aromatische planten, prachtige
bomen en waterpartijen, op ±2km van het dorpje, ±8km naar het strand van Fuseta en
±25km naar Tavira of Faro. Tijdens het seizoen (juni tot eind oktober) shuttle service (inclusief boot) naar het Barra Nova strand met gratis ligbedden, handdoeken en parasols.
Logies: de tijdloos ingerichte kamers (53) zijn verspreid over meerdere gebouwen en beschikken over tegelvloer, badkamer (haardroger/badjassen), airco, tv, safe, minibar, koffie-en
theefaciliteiten en gratis WiFi. De meeste kamers, standaard (±24m²), superior (±30m²),
junior suite (±45m²) en suite (±60m²) beschikken over een balkon of terras dat uitgeeft op de
tuin. Faciliteiten: uitmuntend ontbijtbuffet, ook buiten ontbijten mogelijk, in restaurant
A Terra hebben de traditionele houtoven en de Jospergrill een prominente rol bij de
bereiding van de heerlijke streekproducten, 2 openluchtzwembaden waarvan 1 adult
only, heerlijke ligbedden en parasols, tennis, fitness, yoga, massages en schoonheidsbehandelingen, fietsenverhuur, openluchtbioscoop en gratis parking. In de omgeving:
paardrijden, picknicken in het Ria Formosa natuurpark, lokale marktjes, etc...
Imagine: luxe, verwennerij, ontspanning, gastronomie en gastvrijheid zijn hier sleutelwoorden. Volledig gerenoveerd in 2015.

10

OLHÃO - REAL MARINA HOTEL & SPA*****
& RESIDENCE****

Ligging: aan de rand van het levendige vissersdorp met talrijke restaurants, bars en winkels op wandelafstand en ±15km van Faro. De zandstranden van de eilanden Armoma
(±15min), Culatra (±30min) en Farol (±45min) zijn bereikbaar per boot.
Logies: 144 trendy en ruime kamers met badkamer (haardroger/badjas), airco, tv, minibar, safe, gratis WiFi en balkon. De 80 appartementen met 1,2 of 3 slaapkamers beschikken tevens over een woonkamer, bedlinnen en volledig uitgeruste keuken (vaatwasser).
Schoonmaak 1x week. De appartementen liggen op ±50m van het hotel (bepaalde faciliteiten tegen betaling) en hebben een apart zwembad op het dakterras. Voorzieningen
voor rolstoelgebruikers.
Faciliteiten: uitgebreid ontbijtbuffet, à la carte restaurant, snackbar met panoramisch
uitzicht, bar, kids club, verwarmd buitenbad met zout water, apart kinderbad, ligstoelen
en parasols. Spa met een uitgebreid gamma aan behandelingen, sauna, jacuzzi, fitness,
aerobics en binnenbad met zeewater. Gratis parking.
Imagine: aangenaam kusthotel met subliem uitzicht op het Ria Formosa natuurpark en
de jachthaven. Prima uitvalsbasis om de Oostelijke Algarve te verkennen.
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POUSADA DE ESTÓI

Ligging: in een uitgestrekt domein, in een rustig dorp in het hinterland van de Algarve,
nabij de Romeinse ruïnes van Milreu; ±10km van Faro en ±30km van Tavira.
Logies: 63 ruime design kamers met badkamer (haardroger/badjas), airco, LCD-tv, minibar, safe en gratis WiFi. Alle kamers hebben een balkon met zicht op de tuin. Voorzieningen voor rolstoelgebruikers en communicerende kamers.
Faciliteiten: uitstekend ontbijtbuffet, à la carte restaurant, bar, gezellige salons in de
voormalige theepaviljoenen, tuin in Versailles stijl met zwembad, modern meubilair en
apart kinderbad, polyvalente ruimtes in de voormalige stallen, kinderclub tijdens de
zomer en gratis WiFi. Health club met verwarmd binnenbad, hydromassage, sauna,
jacuzzi en Turks bad. Ruime en gratis parking.
Imagine: pousada Palácio de Estói is een subliem gerenoveerd paleis uit de 19de eeuw
met een overweldigende architectuur en een karakteristieke atmosfeer. Geniet van de
stilte in een prachtige omgeving. Wagen is aan te raden.

12

VILAMOURA - HOTEL TIVOLI MARINA*****

Ligging: in de mondaine badplaats Vilamoura. Onmiddellijk aan het strand en de jachthaven met tal van restaurants, bars en winkels. Op ±35km van de luchthaven.
Logies: 383 deluxe kamers (±25m²) met bad of douche, airco, tv, minibar, gratis WiFi
en balkon met zicht op de oceaan of de jachthaven. De ‘premium’ kamers (8ste en 9 ste
verdieping) beschikken over gratis soft drinks en een Nespressomachine; familiekamers
(1ste verd., ±30m²) en junior suites (±35m²). Communicerende kamers en voorzieningen
voor rolstoelgebruikers. Faciliteiten: Amerikaans ontbijtbuffet, restaurants met Mediterraans geïnspireerde gerechten, bar met panoramisch uitzicht, ruim buitenzwembad met
apart kindergedeelte, ligbedden, parasols en pool bar, tennis, health club met verwarmd
binnenbad, sauna, jacuzzi, Turks bad en fitness. Angsana Spa met uitgebreid aanbod aan
behandelingen en massages. Privéstrand op ±100 meter met ligstoelen en parasols (betalend). Het hotel wordt regelmatig gebruikt voor conferenties. Gratis parking.
Imagine: luxueus hotel dat gekenmerkt wordt door grote glaspartijen. De toplocatie en
uitstekende service zijn de grootse troeven.
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Imagine More: hotels buiten brochure en rondreizen op maat: contacteer uw reisagent.
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VILAMOURA - BLUE & GREEN THE LAKE SPA
RESORT*****

Ligging: luxe resort omgeven door een mooie tuin met een meer, direct aan de geanimeerde jachthaven van Vilamoura. Op ±150m van zandstrand en ±25 km van Faro.
Logies: 183 luxueuze kamers (±32m²) met tegelvloer, badkamer (bad/ aparte douche/
badjas/haardroger), airco, flatscreen-tv, gratis WiFi,minibar, safe en balkon met zicht op
de tuin, de zee of beide in de ‘panorama’-kamers. Communicerende kamers en voorzieningen voor rolstoelgebruikers. Er zijn ook 55 perfect ingerichte appartementen (±85100m²) met één of meerdere slaapkamers, ruime leefruimte, bed- en badlinnen, balkon
of terras en luxueuze keuken.
Faciliteiten: uitstekend ontbijtbuffet, bij mooi weer ook buiten op het bebloemde
terras, bar en meerdere restaurants: Fusion met een Aziatisch geïnspireerde keuken,
Marenostrum, het drijvend restaurant met vis- en zeevruchten en Gustatio, het buffetrestaurant tijdens het seizoen. 3 zwembaden waarvan 1 verwarmd en 1 met fijn zand en
ondiep gedeelte voor kinderen, gratis ligbedden en parasols. Wellness center (< 16j) met
uitgebreid aanbod aan behandelingen en massages. Gratis: sauna, jacuzzi, Turks bad,
Romeins bad en fitness. Gratis animatie voor kinderen (3-12j) in Koala Club en ruime
speeltuin. In de omgeving: golfen (18 holes) en watersporten. Gratis parking en garage.
Imagine: luxe hotel met een ongedwongen sfeer en talrijke ontspanningsfaciliteiten.
Uitstekende service!

14

PORCHES - VILA VITA PARC RESORT & SPA*****

Ligging: domein op een klif, verspreid over 4 gebouwen in een weelderige subtropische
tuin. Het witte zandstrand is bereikbaar via een pad en ±45km van Faro. Gratis shuttle bus
(juni - september) naar Armação de Pêra (±2km).
Logies: 180 luxueuze kamers met houten vloer, marmeren badkamer (haardroger/
badjas), airco, satelliet-tv, CD-speler, kussenmenu, minibar, safe, gratis WiFi en balkon of
terras. Mainbuilding met deluxe kamers (±40m²) en voorzieningen voor rolstoelgebruikers. Aan de rand van de klif ligt de Residence met junior suites en is vooral geschikt voor
koppels. Speciaal voor families met kinderen is er Oasis Parc, een minidorpje in Moorse
stijl. Communicerende kamers mogelijk.
Faciliteiten: 7 verschillende restaurants waaronder het gerenommeerde Ocean met 2
Michelin sterren, 5 sfeervolle bars, wijnkelder, kids club met een uitgebreide programmatie, boetiek, meerdere openluchtzwembaden met ligbedden en parasols. Sport: 5 tennisterreinen, tafeltennis, fitness, 18 hole minigolf, 9 hole pitch & putt en petanque. Wellness
centrum met 2 zwembaden, jacuzzi, sauna, stoombad, talrijke schoonheidsbehandelingen, professionele Spa therapieën en massages. Watersporten en golf in de buurt.
Imagine: uitstekende accommodatie voor een ontspannende strandvakantie, zowel
voor koppels als voor families. Tevens een goede uitvalsbasis om de Westelijke Algarve
te verkennen.
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PORCHES - BLUE & GREEN VILALARA*****

Ligging: unieke en rustige ligging op een klif aan Praia das Gaviotas. Het privé strand met
gratis ligstoelen is enkel toegankelijk voor de hotelgasten en is bereikbaar via een trap
of per boot. Het gerenommeerde hotel in terrasbouw is omgeven door een weelderige
subtropische tuin. ±2km van het centrum van Porches en ±50km van de luchthaven.
Logies: 111 smaakvol ingerichte junior suites (±35m²) met zithoek, airco, badkamer, haardroger, badjas, slippers, flatscreen-tv, minibar, safe, gratis WiFi en terras met uitzicht op
de tuin, het zwembad of de zee. 13 appartementen met 2 slaapkamers en 2 badkamers,
woonruimte, volledig ingerichte keuken en terras. Faciliteiten: gastronomisch restaurant, uitstekend ontbijtbuffet, ruime en centraal gelegen bar. Er zijn 6 openluchtzwembaden, waarvan 4 met zoutwater en 1 verwarmd, apart kindergedeelte, gratis ligstoelen
en parasols. Bekroond thalassotherapie en spa centrum (±2600m²) met 3 zwembaden,
een zeer ruim aanbod behandelingen, fitness, schoonheidssalon en kapper. 4 tennisterreinen en gratis Kids Club (09-18u) tijdens de zomer. Gratis parking. In de omgeving: golf,
windsurfen en zeilen. Imagine: exclusief luxehotel voor een relaxed verblijf in de Algarve.
Uitstekende service!

16

CARVOEIRO - SUITES ALBA*****

Ligging: op de top van een klif boven het strand van Albandeira, ±6km van Lagoa en het
vissersdorp Carvoeiro en ±50km van Faro. Het strand op ±150 meter is vanuit het resort
bereikbaar via een pad. Het hotel ligt afgelegen, geen horeca op wandelafstand, wagen
wordt aangeraden.
Logies: 50 suites (±85m²) met laminaatvloer, volledige badkamer, airco, tv, safe, gratis
WiFi en balkon of terras. De suites verspreid over verschillende villa’s, zijn klassiek gedecoreerd en hebben een aparte zithoek, eetplaats en volledig uitgeruste keuken. Bad- en
bedlinnen zijn aanwezig, dagelijkse schoonmaak. Voorzieningen voor rolstoelgebruikers.
Faciliteiten: gevarieerd ontbijtbuffet, 2 restaurants met Mediterrane keuken, bars, wijnkelder, kids club Albito (tijdens de schoolvakanties), speeltuin, mooi aangelegde tuin,
openluchtzwembad met panorama uitzicht, zout water, een apart kinderbad, ligstoelen
en parasols. Health club met verwarmd binnenbad (badmuts verplicht!), jacuzzi, Turks
bad, sauna, fitness en diverse Spa behandelingen tegen betaling. Gratis parking.

17

CARVOEIRO - TIVOLI CARVOEIRO*****

Ligging: op een klif boven het Vale do Covo zandstrand dat bereikbaar is via trappen;
±15 minuten te voet naar het dorp waar u een uitgebreid aanbod vindt aan bars en
restaurants, ±60km naar de luchthaven van Faro.
Logies: 246 mooie kamers (±23m²) met badkamer (badjas/slippers/Tivoli badproducten), airco, tv, safe, minibar, Nespressomachine en gratis WiFi. De deluxe kamers situeren
zich op de 5de & 6de verdieping. De deluxe kamers met tuinzicht of zeezicht, 1ste tem
6de verdieping beschikken over een balkon. Er zijn ruimere familiekamers (±28-34m²)
met tuin- of zeezicht tussen de 3de & 6de verdieping. Junior suites (±51m²) op de 6de
etage met ruim balkon, zonnebedden en zeezicht.
Faciliteiten: 4 restaurants met verschillende concepten, prima ontbijtbuffet. Geniet in de
Sky bar van een unieke sfeer, het panorama uitzicht en een lekkere cocktail. Ruime tuin
met ligbedden en parasols, zonneterras met zwembad en apart kinderbad. Spa met een
uitgebreid gamma aan schoonheidsbehandelingen. Kidsclub, fitness en gratis parking.
Imagine: groot hotel met talrijke faciliteiten en een subliem uitzicht. Gerenoveerd in
2017.

18

CARVOEIRO - ALGAR SECO PARQUE****

Ligging: op een klif met een subliem zicht op de oceaan, ±10 minuten van het centrum
van Carvoeiro met leuke restaurants, bars en shops, ±65km van Faro. Logies: 48 vakantiehuisjes, ingericht met traditionele Portugese meubels en tegels, ruime badkamer,
satelliet-tv, safe en gratis WiFi. Haardroger en DVD-speler op aanvraag bij de receptie.
Woonkamer, terras of balkon met zeezicht en keuken met fornuis, microgolfoven, toaster, koffiezet en koelkast. De namen van de woningen verwijzen naar de schepen van
de ontdekkingsreizigers, ze liggen verspreid over het domein en hebben verschillende
decoraties. Suites (±75m²) met 1 slaapkamer, bungalows met 1 of 2 slaapkamers (±65m²
& ±100m²), altijd op het gelijkvloers en met dakterras. Appartementen met 2 of 3 slaapkamers (±90m² & ±120m²) op het gelijkvloers of 1ste verdieping. Bad- en bedlinnen zijn
aanwezig, schoonmaak 5x/week. Faciliteiten: uitstekende bistro, ontbijt en half pension
is mogelijk ter plaatse, prachtige tuin met 2 zwembaden (22x10m en 10x5m), apart kinderbad, gratis ligbedden en zonneterras met panorama uitzicht. Gratis parking. Imagine:
kleinschalig, rustig en goed onderhouden domein met een unieke locatie!
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CARVOEIRO - VALE D’EL REI SUITE & VILLAS HOTEL****

Ligging: ±3km van het centrum van Carvoeiro en het strand, ±15km van het kasteel van
Silves en ±70km van de luchthaven. Wagen wordt aangeraden.
Logies: de 35 standaard kamers (±30m²), 12 suites (±60m²) en 22 townhouses met
tegelvloer, badkamer (haardroger/badjas/slippers), airco, tv, minibar, safe en gratis WiFi.
De townhouses (±150m²) beschikken tevens over een leefruimte en keuken met fornuis,
koelkast, microgolf, toaster, koffiezet, afwas- en wasmachine.
Faciliteiten: ontbijtbuffet, restaurant Serenata buffet en à la carte, bar met terras, health
club met sauna, jacuzzi, Turks bad; behandelingen en massages, tennis, speeltuin en
gratis parking. Grote tuin met waterpartijen en subtropische bomen, 3 zwembaden (zoet
water) waarvan 1 kinderbad, gratis ligstoelen en parasols. Meermaals per dag is er een
gratis shuttle naar Carvoeiro en het strand.
Imagine: rustig gelegen resort omgeven door wijngaarden, ideaal om te ontspannen
aan het zwembad. Aanrader voor families.
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PRAIA DA ROCHA - BELA VISTA HOTEL & SPA*****

Ligging: op een hoogte met een schitterend uitzicht op het strand (directe toegang),
langs de centrale wandelpromenade van de levendige badplaats en ±70km van Faro.
Logies: 38 stijlvolle kamers met badkamer (haardroger/badjas/slippers/luxueuze badproducten), airco, flatscreen-tv, minibar, safe en gratis WiFi. Kamers: standaard (±2024m²) met zicht op de tuin of de wandelpromenade, Elegance (±20-25m²) met zijzeezicht, deluxe (±25-29m²) in het nieuwe gedeelte met balkon/terras en tuin- en zeezicht,
Character (±25-29m²) in het paleisgedeelte en sommige met balkon en zeezicht, junior
suites (±30-50m²), sommige met terras en zee- of stadszicht en suites (±50m²) in het
moderne gedeelte met balkon en zeezicht. De kamers zijn verspreid over 3 gebouwen:
het oorspronkelijke paleisgedeelte, Casa Azul met slechts 7 kamers en het nieuwe Bela
Vista Jardim met 20 kamers. Faciliteiten: uitstekend ontbijtbuffet, gourmet restaurant,
intieme bar, zonneterras met zwembad, ligbedden en parasols en private parking.
Imagine: een subliem gerenoveerd ‘lifestyle hotel‘ in een historisch gebouw. Trefwoorden: uniek, gastronomie en perfecte service! Adults only.

21

ALVOR - PESTANA ALVOR SOUTH BEACH****

Ligging: op enkele stappen van het brede zandstrand, ±10 minuten wandelen van het
centrum van het voormalige vissersdorp, ±75km van de luchthaven van Faro.
Logies: 79 kleurrijke design kamers met een ‘Miami feeling’, laminaatvloer, badkamer
(haardroger/toiletartikelen), airco, tv, minibar, safe en gratis WiFi. Sommige kamertypes
beschikken over een balkon.
Faciliteiten: prima ontbijtbuffet, à la carte restaurant, bar, zonneterras met zwembad,
parasols en pool bar, outdoor fitness en gratis parking. Op het strand en aan het zwembad kunt u terecht voor verschillende watersporten.
Imagine: strandhotel met een ongedwongen sfeer. Hip en trendy. Tijdens de zomer
worden er talrijke feestavonden georganiseerd.
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Imagine More: hotels buiten brochure en rondreizen op maat: contacteer uw reisagent.
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ALVOR - PESTANA ALVOR BLUE*****

Ligging: ruim resort op ±2km van het brede zandstrand en centrum van Alvor, een gezellig voormalig vissersdorp. Op ±30km van Lagos en ±75km van de luchthaven.
Logies: 352 kamers ingericht met natuurlijke kleuren en materialen, voorzien van een
volledig uitgeruste badkamer (bad en/of douche, haardroger, badjas en slippers, toiletartikelen), airco, safe, LCD-tv, minibar, gratis WiFi en balkon. Naast de standaardkamers
zijn er ook ruimere deluxe kamers met een sofa(bed) en familiekamers. Voorzieningen
voor rolstoelgebruikers en communicerende kamers.
Faciliteiten: op culinair vlak is er voor elk wat wils in één van de 3 restaurants. Ontspanning en plezier voor jong en oud dankzij de vele zwembaden, pool bar, mini golf, kids
club, fitness en treintje naar het strand. Kom helemaal tot rust in de luxueuze adults only
spa met sauna, Turk bad, binnenzwembad, jacuzzi en massageruimtes. Gratis parking
aan het hotel.
Imagine: familiaal all inclusive resort met een ruim aanbod aan faciliteiten en een uitstekende ligging nabij het strand.

23

LAGOS - COSTA D’OIRO VILLAGE****

Ligging: de accommodaties zijn ondergebracht in verschillende gebouwen (sommige
op ±5 min. stappen van het hoofdgebouw) in een rustige residentiële wijk, op ±500m
van de stranden Dona Ana en Do Camillo, ±1,5km van het oude centrum en ±90km van
Faro. Logies: 68 individueel ingerichte kamers (±20m²), studio’s (±25m²) en appartementen T1 (±35m²) met tegelvloer, balkon of terras, badkamer, haardroger, airco, satelliet-tv,
minibar, gratis WiFi en volledige kitchenette (behalve in de kamers).
Faciliteiten: restaurant Do Village met gezellig terras serveert een prima ontbijtbuffet en
gevarieerde menu’s, kleine bar, goed onderhouden tuin, fietsenverhuur en kleine health
club. Gratis parking. Het complex beschikt over 5 zwembaden waarvan één overdekt en
verwarmd (12x5) tijdens de wintermaanden, apart kinderbad, ligstoelen en parasols.
Imagine: charmant en kleinschalig complex met een Mediterrane sfeer. Mede door de
persoonlijke service is dit een aanrader voor wie, anders dan de naam doet vermoeden,
houdt van een rustige omgeving.
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LAGOS - HOTEL TIVOLI LAGOS****

Ligging: aan de rand van het historische centrum, op wandelafstand van bars, restaurants, winkels en de jachthaven; 1 uur rijden van Faro luchthaven.
Logies: 296 gerenoveerde kamers (16-23m²) verspreid over 9 gebouwen vormen samen
een klein dorpje. Er zijn niveauverschillen en meerdere trappen. De classic kamers werden nog niet gerenoveerd en liggen in een rustigere gedeelte. De kamers beschikken
over tegelvloer, badkamer (haardroger/badjas/slippers), airco, tv, safe, balkon en gratis
WiFi. De familiekamers zijn gemiddeld 35m².
Faciliteiten: uitgebreid ontbijtbuffet, 2 restaurants en 3 bars, centraal zonneterras met
zwembad, apart kindergedeelte, ligbedden en parasols. Spa gedeelte met verwarmd
zwembad, jacuzzi, stoomcabine en sauna. Betalende parking en garage. Gratis shuttle
(maart-okt) naar de privéstrandclub Duna Beach op ±2km van het hotel.
Imagine: gekend en geliefd hotel in een nieuw jasje met tal van faciliteiten en een uitstekende ligging.
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LAGOS - HOTEL VILA GALE LAGOS****

Ligging: de plezierhaven van Lagos ligt op ±15 minuten wandelen en het bruisende
centrum op ±25 minuten. Tussen het hotel en het brede zandstrand Meia Praia ligt er
een weg en een spoorlijn. Bushalte aan het hotel en ±85km van de luchthaven. Wagen
is een aanrader.
Logies: 170 trendy ingerichte kamers en 77 suites met laminaat, badkamer (haardroger),
airco, LCD-tv, pay-tv, safe, minibar, gratis WiFi en balkon. Communicerende kamers.
Faciliteiten: uitstekend ontbijtbuffet, à la carte restaurant Inevitável, buffetrestaurant
Versátil, 2 bars, ruime tuin, groot openluchtzwembad met apart kinderbad, ligbedden en
parasols, kids club, tennis en gratis parking. Satsanga Spa met binnenbad (betalend en
badmuts verplicht), jacuzzi, sauna, Turks bad, Vichy douche, fitness, talrijke behandelingen en massages. Kinderen <16 jaar enkel toegelaten onder begeleiding.
Imagine: eigentijds hotel met een strakke vormgeving en elegante decoraties in rood,
grijs en zwart. Goede keuze voor een strandvakantie zowel voor koppels als gezinnen
met kinderen.
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POUSADA DE SAGRES

Ligging: op een plateau boven de zee met uitzicht op het fort van Sagres en de vuurtoren van Cabo São Vicente (±5km), op wandelafstand van horeca, ±35km van Lagos en
±115km van de luchthaven van Faro. Wagen wordt sterk aangeraden.
Logies: 51 hedendaags ingerichte kamers met badkamer, haardroger, badjas, airco, tv,
minibar, safe en gratis WiFi. De meeste classic kamers (±18m²) hebben een balkon en
zijzeezicht. De superior kamers (±23m²) beschikken allemaal over een balkon en zijzeezicht en zijn geschikt voor rolstoelgebruikers. De superior kamers zeezicht zijn iets kleiner
(±16-18m²) maar hebben frontaal zeezicht en een balkon.
Faciliteiten: verzorgd ontbijtbuffet, à la carte restaurant, bar, aangename tuin, panoramaterras, openluchtzwembad met ligstoelen en parasols, tennis en gratis parking. In de
buurt: golfen, paardrijden en vissen.
Imagine: de moderne pousada do Infante is een uitstekende uitvalsbasis om een nog
authentieke regio te ontdekken met verlaten stranden, karakteristieke dorpen en een
rustig hinterland.
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SAGRES - HOTEL MEMMO BALEEIRA****

Ligging: aan een kleine baai met zicht op de vissersbootjes, het strand is bereikbaar via
trappen, op wandelafstand van restaurants en bars. Op ±115km van de luchthaven. De
vele verlaten stranden in de omgeving van Sagres zijn geliefd bij surfers. Wagen is aan
te raden.
Logies: 144 stijlvolle en met heldere kleuren ingerichte kamers (±24m²) en familiegerichte suites met laminaatvloer, moderne badkamer (haardroger en Memmo badproducten),
airco, flatscreen-tv, safe, minibar en de meeste kamers met balkon. De suites (tussen 5090m²) beschikken over 1 of 2 aparte slaapkamers, DVD-speler en een kitchenette met
kookplaten, microgolf, toaster, koffiezet en koelkast.
Faciliteiten: gevarieerd ontbijtbuffet, goed restaurant met internationale keuken, gezellige bar, gratis WiFi, rustgevend terras met zicht op de oceaan, tuin met zwembad
(18x9m), ligbedden en parasols, kids club en gratis parking. Memmo health club met
verwarmd zwembad (9x4m - badmuts!), sauna, Turks bad, schoonheidsbehandelingen,
massages en kleine gym. Het binnenzwembad is toegankelijk voor kinderen tussen
10-12u en 16-18u. Het hotel heeft een eigen surf- en duikcentrum waar u lessen kan
volgen en materiaal huren. Fietsverhuur tegen betaling.
Imagine: uitstekend hotel voor liefhebbers van design, lifestyle, rust, ruimte, schitterende panorama’s en een persoonlijke service. Aanrader!

51

Madeira
Deze parel in de Atlantische Oceaan is geen strandbestemming maar een wonderlijk bloemenparadijs. Wandel langs levadas (voormalige irrigatiekanalen) en maak kennis met een afwisselend landschap van donkergroene wouden, terrassen en spitse bergtoppen. Vanaf Cabo Girão
kijkt u 600m loodrecht naar beneden in zee, Ponta de São Lourenço wordt gekenmerkt door
bizarre lavarotsformaties en in Porto Moniz kan u baden in natuurlijke rotspoelen. Pico Ruivo is
met zijn 1861m de hoogste berg van het eiland. Funchal, de hoofdstad aan de zuidkust is een
mix van koloniale charme en moderne lifestyle. Nergens worden de bloemen, het tropische
fruit, de ongekende groenten en de zeldzame zwaardvis zo kleurrijk gepresenteerd als in de
prachtige markthal. Slenter rond in de verkeersvrije kern rond de kathedraal, ontdek een visrestaurant nabij de haven, neem de kabelbaan naar Monte of maak een daguitstap (ferry) naar
de goudgele zandstranden van het naburige eiland Porto Santo. Madeira biedt het allemaal.
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Dag 1

Funchal - São Vicente

Dag 2

São Vicente

Dag 3

São Vicente - Estreito da Calheta

Dag 4

Estreito da Calheta

Dag 5

Estreito da Calheta - Funchal

Dag 6

Funchal

Dag 7

Funchal

Dag 8

Funchal

Reeds bij het dalen naar de indrukwekkende landingsbaan, die in zee uitgebouwd is,
geniet u al van een fascinerend uitzicht op bloemeneiland. Opname van de huurwagen.
Op weg naar São Vicente rijdt u door een afwisselend landschap van donkergroene
wouden, terrassen en bizarre rotsformaties. Aankomst en installatie in Estalagem Do Vale
4* voor 2 nachten.
Het boomloze landschap van het meest oostelijke punt Ponta de São Lourenço is gekenmerkt door steile kliffen. Het staat in schril contrast met het bosrijke binnenland. Santana
staat bekend om de kleurrijke driehoekige huisjes met rieten daken. Caniçal was ooit het
centrum van de walvisvangst en is nog steeds een drukke vissershaven.
De spectaculaire weg naar Porto Moniz is uitgehouwen uit de kliffen en leidt u door
tunnels en langs watervallen. Het enige dorp onderweg is Seixal dat voornamelijk leeft
van de visserij en druiventeelt. Porto Moniz heeft als belangrijkste attractie de in lavarotsen uitgeslepen natuurlijke zwembaden. 2 overnachtingen in Quinta das Vinhas.
In de omgeving van Calheta, gelegen tussen wijngaarden en bananenplantages, zijn er
talrijke uitkijkpunten, aardige vissersdorpjes en diepe dalen. Curral das Freiras, of ‘schuilplaats van de nonnen’ is zo’n spectaculair dal omgeven door spitse bergtoppen. Van de
overvloed aan tamme kastanjes rond het dorp wordt zoet brood en likeur gemaakt. Beide
lekkernijen zijn te proeven in de plaatselijke cafés.

Langs levadas
en laurieren
8-daagse rondreis met huurwagen.

De zonnige zuidkust is een welvarende regio met rijke landbouwgebieden. U bereikt
Funchal via Ponta do Sol, een dorp met nostalgische charme, de adembenemende zeeklif Cabo Giräo en Câmara dos Lobos. Dit vissersdorp werd vaak geschilderd door Winston
Churchill. Installatie voor 3 overnachtingen in Hotel Alto Lido 4*.
Via de Poiso-pas, begroeid met eucalyptus en laurier, rijdt u naar de imposante en hoge
pieken van Pico de Arieiro en Pico Ruivo. Op de top kijkt u uit op indrukwekkende
bergruggen en steile rotswanden. In de hoofdstad kan u tijd maken om een bezoek te
brengen aan de Sé of kathedraal, talrijke musea of het São Tiago fort. Met de kabelbaan
kan u naar Monte voor een bezoek aan de bedevaartkerk Nossa Senhora do Monte, de
beschermheilige van Madeira en de botanische tuin Monte Palace. Afdalen kan met een
avontuurlijk ritje langs de openbare weg in een toboggan, een rieten mand op houten
glijders.
Couleur locale kan u opsnuiven in het overdekte marktgebouw aan de haven. U vindt
er een ruim aanbod aan groenten, exotisch fruit, kleurrijke bloemen en vers gevangen
vis. Vergeet ook niet één van de 4 soorten madeira wijn te proeven in een adega. In de
verkeersvrije kern rond de kathedraal is het heerlijk rondslenteren en de jachthaven aan
de Avenida do Mar met vele visrestaurants is ideaal voor een avondwandeling.
Korte rit naar de luchthaven en inlevering van de huurwagen. Terugvlucht naar Brussel.

Imagine More

Indien u dit reisprogramma wenst te wijzigen kan dit geheel naar uw wensen. Meer
informatie bij uw reisagent.
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FUNCHAL - CASA VELHA DO PALHEIRO*****

Ligging: een voormalig jachtpaviljoen, rustig gelegen in de groene heuvels op ±7km
boven Funchal, aan het Palheiro golfterrein en de subtropische tuinen met directe toegang tot het theehuis.
Logies: 37 elegant en romantisch ingerichte kamers met tapijt, badkamer (bad & douche, haardroger, badjas), tv, verwarming, safe, minibar en gratis WiFi. De kamers zijn
verdeeld over 3 gebouwen: standaard (±28m²) in ‘the garden wing’, superior (±32m²)
in ‘the golf wing’, deluxe (±18-25m²) en junior suites (±52m²) in het hoofdhuis. Kleine
huisdieren toegelaten op aanvraag.
Faciliteiten: gastronomisch restaurant, bar, fraai ingerichte salons met antieke meubels,
schilderijen en verse bloemen, openluchtzwembad (±16x8m) met ligzetels en parasols,
badminton, croquet en tennisterrein. Palheiro spa met verwarmd binnenbad (±8x4m),
sauna, jacuzzi, Turks bad, fitness, massages en schoonheidsbehandelingen. 2x daags
gratis shuttle naar Funchal. Gratis parking. Imagine: klassevol hotel, sinds 1885 eigendom van de familie Blandy, met een uniek karakter, lekkere keuken en excellente service.

1

FUNCHAL - QUINTA JARDINS DO LAGO*****

Ligging: rustige ligging op een heuvel, ±20 minuten wandelen (bergaf ) van het centrum
van Funchal en ±16km van de luchthaven. De historische quinta, ooit nog de residentie
van generaal Beresford ligt in een prachtig botanische tuin met vijver en zwanen en is
tevens de thuis van Colombo, de oude reuzenlandschildpad.
Logies: 40 elegant ingerichte kamers met parketvloer, zithoek, balkon of terras, marmeren badkamer (haardroger, badjas), airco, satelliet-tv, minibar, safe, koffie- en theefaciliteiten en gratis WiFi. Alle kamers hebben uitzicht op de tuin.
Faciliteiten: verzorgd ontbijtbuffet (ook op het terras), gastronomisch restaurant, rustige
bar met 3x per week live muziek, pool bar, verwarmd openluchtzwembad (±15x28m),
apart kinderbad, gratis ligbedden en parasols, speeltuin en speelzaal voor kinderen en
gratis parking. Ontspanning: bibliotheek, gymzaal, sauna, Turks bad, jacuzzi, biljart, tennis
en tafeltennis. Gratis shuttle naar Funchal 4x per dag, niet tijdens het weekend en op
feestdagen.
Imagine: charmehotel met een sobere chic omgeven door een weelderige tuin. Voortreffelijke service.

2

FUNCHAL - SAVOY PALACE*****

Ligging: zeer centraal gelegen, op wandelafstand van de bruisende oude binnenstad.
Logies: de 352 ruime kamers (±41-70m²) werden ingericht met hoogwaardige materialen. De vloer is een mix van hout, steen en tapijt. Voor uw comfort: luxueuze badkamer (inloopdouche, haardroger, badjas, slippers, toiletartikelen), airco, LED-tv, minibar,
Nespresso koffiemachine, kussenmenu en gratis WiFi. Alle kamers beschikken over een
balkon met zicht op laan, de tuin of de oceaan. Sommige restaurants, zwembaden, etages zijn enkel toegankelijk voor gasten die verblijven in exclusieve kamertypes. De ronde,
bolle structuur van het voormalige Savoy Hotel werd vakkundig onder handen genomen
door gerenommeerde architecten. De bekende ontwerpster Nini Andrade Silva stond in
voor de inrichting van het interieur.
Faciliteiten: meerdere stijlvolle restaurants en bars. De rooftop lounge, de prachtige terrassen en de zwembaden bieden uitmuntende panoramazichten. Verschillende binnenen buiten zwembaden waaronder een infinity pool (adult only) op de 17de verdieping
en een apart kinderbad. Een spa van wereldklasse met hydrotherapie, jacuzzi, sauna,
stoombad, ijsfontein en een zeer uitgebreid gamma aan behandelingen. Gratis parking.
Imagine: dit prestige hotel, een oase van luxe, is het paradepaardje van de Savoy hotel
keten. Top niveau!

4

FUNCHAL - CASTANHEIRO BOUTIQUE HOTEL****

Ligging: centrale ligging in het historische centrum, op wandelafstand van shopping,
restaurants, bars, de jachthaven en op ±23km van de luchthaven.
Logies: 81 hedendaags ingerichte kamers (±20m²) met laminaat, bad of douche, haardroger, badjas & slippers, airco, flatscreen-tv, safe, minibar, gratis WiFi, sommige met
balkon of kitchenette en uitzicht op de binnenkoer of de omliggende gebouwen.
Communicerende kamers en voorzieningen voor rolstoelgebruikers.
Faciliteiten: à la carte restaurant met mediterrane keuken en terras, bar, dakterras
met verwarmde ‘infinity pool’ en indrukwekkend panorama uitzicht en kleine spa met
jetstream bad, sauna, jacuzzi, massages en kleine fitness. Betalende garage (±€12/dag).
Imagine: uniek restauratieproject van 5 authentieke ambachts-en woonhuizen, met oog
voor design, architectuur en een warm onthaal.
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FUNCHAL - HOTEL MELIA MADEIRA MARE*****

Ligging: in de toeristisch zone van Funchal, met directe toegang tot de zeepromenade,
±3km van de oude stadskern en ±20 minuten rijden van de luchthaven.
Logies: 220 stijlvol en elegant gedecoreerde kamers met parket, badkamer, haardroger,
badjas, slippers, kussenmenu, airco, LCD-tv, pay-tv, minibar, koffiefaciliteiten, safe, gratis
WiFi en balkon met tuinzicht, lateraal of frontaal zeezicht. Communicerende kamers en
voorzieningen voor rolstoelgebruikers.
Faciliteiten: uitmuntend ontbijtbuffet, à la carte restaurant “Il Massimo” en buffetrestaurant “Mare Nostrum”, aangenaam terras met bar, piano en cocktailbar, verwarmd
openluchtzwembad met apart kindergedeelte, ligstoelen en parasols, lounge, biljart en
kapper. Goed uitgeruste spa met verwarmd binnenbad, talrijke behandelingsmogelijkheden, sauna, jacuzzi, Turks bad, ontspanningsruimtes, hydromassage en fitness. Gratis
parking.
Imagine: luxueus hotel met een hedendaagse architectuur en inrichting, superbe uitzichten op de Gorgulho baai en een voortreffelijke service.

5

FUNCHAL - ESTALAGEM QUINTINHA DE SÃO JOÃO*****

Ligging: rustig gelegen hotel omgeven door een subtropische tuin, op ±1,5km van het
oude centrum, en ±23km van de luchthaven. Gratis shuttle naar het centrum, 2x per dag.
Logies: 43 elegant ingerichte kamers (±25m²) met traditioneel meubilair, verfijnde
decoraties, parketvloer, badkamer, haardroger, badjas, airco, satelliet-tv, DVD, minibar,
safe, gratis WiFi en de meeste kamers met balkon.
Faciliteiten: heerlijk continentaal ontbijt, restaurant A Morgadinha serveert uitstekende
maaltijden en is gespecialiseerd in de keuken uit Goa, piano bar met regelmatig live
muziek, verwarmd openluchtzwembad met ligstoelen en parasols, biljart, tafeltennis,
fitness en health club met verwarmd binnenbad. Water circuit (sauna, jacuzzi, hammam,
tropical shower) ±€25/persoon/uur). Lezen of ontspannen kan in de uitnodigende zithoeken, opgesmukt met antiek meubilair, mooie schilderijen en Portugees porselein.
Imagine: het gerenoveerd herenhuis is een oase van rust met een intieme sfeer.
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7

FUNCHAL - HOTEL BAIA AZUL****

Ligging: aan de Lido, de toeristische promenade met hotels, bars en restaurants, ±200m
van de oceaan, ±3km van het historische centrum en de haven. Meermaals per dag gratis
shuttle naar Funchal.
Logies: 215 moderne kamers met laminaatvloer, badkamer (haardroger/toiletartikelen),
airco, tv, safe, minibar, gratis WiFi en balkon.
Faciliteiten: uitgebreid ontbijtbuffet, buffetrestaurant, panorama bar, snack bar, zonneterras met ruim zwembad, apart kinderbad, ligzetels en parasols; regelmatig live muziek
en fietsenverhuur. Spa met sauna, Turks bad, yoga, massages, verwarmd zwembad en
fitness. Garage (±€6/dag).
Imagine: mooi gerenoveerd en aangenaam hotel met een spectaculair zeezicht.
Geschikt voor families.

8

FUNCHAL - HOTEL ALTO LIDO****

Ligging: recent gerenoveerd (2018) 4* hotel ten westen van Funchal, langs de Lido met
tal van leuke winkeltjes, bars en restaurants. ±3km van het centrum (gratis shuttle op
vaste tijdstippen) en ±20km van de luchthaven.
Logies: 315 ruime kamers met balkon met zijzeezicht, laminaatvloer, mooie badkamer
met douche en haardroger, airco, tv, minibar, safe en gratis WiFi. Naast de standaardkamers (±28m²) zijn er ook premium deluxe kamers (±30m²), luxueuze suites (±40m²) en
studio’s (±30m²) en appartementen (±60m²) met volledig uitgeruste kitchenette. Voorzieningen voor rolstoelgebruikers.
Faciliteiten: “Flor de Sal” buffetrestaurant met thema-avonden, “The Tale” à la carte restaurant, “Linha de Agua” pool bar voor snacks en lobby bar “360” voor een lekkere cocktail
en live music. Verder is er een ontspanningsruimte, verwarmd binnen- en buitenzwembad, apart kindergedeelte en spa met fitness, sauna, Turks bad en tal van behandelingsmogelijkheden. Betalende parking.
Imagine: mooi gerenoveerd, hedendaags hotel met verbluffend zeezicht en een ruim
aanbod aan faciliteiten.
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FUNCHAL - HOTEL PESTANA PROMENADE****

Ligging: centraal aan de voetgangerspromenade (Lido) met diverse restaurants en
straatcafeetjes, ±20 minuten te voet naar het oude stadsgedeelte en ±23km van de
luchthaven.
Logies: 110 moderne kamers met attractieve kleuren, laminaatvloer, zithoek, badkamer,
haardroger, badjas, airco, LCD-tv, minibar, safe, internettoegang (betalend) en balkon.
De meeste kamers hebben lateraal of frontaal zeezicht. Voorzieningen voor rolstoelgebruikers.
Faciliteiten: Amerikaans ontbijtbuffet, meerdere restaurants (à la carte en thema buffetten), bars, openluchtzwembad met apart kindergedeelte, ligbedden en parasols, ruime
fitness, uitstekende Spa met o.a. aromatherapie, sauna, Turks bad, jacuzzi en binnenbad
met jet streams. Gratis WiFi. Betalende garage (±€5/dag).
Imagine: aangenaam (familie) hotel met veel natuurlijk lichtinval en open ruimtes.

10

FUNCHAL - HOTEL GOLDEN RESIDENCE****

Ligging: uitstekende ligging aan de wandelpromenade, direct aan zee met uitzicht op
de baai en het Formosa kiezelstrand. Restaurants, bars en winkelcentrum in de omgeving, bushalte aan het hotel, ±3,5km van het oude centrum en de haven.
Logies: 172 moderne kamers (±34m²), suites (±46m²) en appartementen (±60m²) met
badkamer (douche/haardroger), airco, flat screen, gratis internet, koffie- en theefaciliteiten, minibar, safe en balkon. Suites en appartementen beschikken over een uitgeruste
kitchenette. Het hotel en zwembad zijn bijzonder geschikt voor rolstoelgebruikers.
Faciliteiten: verzorgd ontbijtbuffet, restaurant met internationale keuken, tuin met
zwembad (±20x6m - verwarmbaar in de winter), gratis ligstoelen, parasols en zonneterras. Spa met binnenbad (±14x6m), jacuzzi, Turks bad, sauna, fitness en diverse behandelingen tegen betaling. Open ruimtes met veel lichtinval, gratis WiFi, bibliotheek, kapper
en biljartruimte. Gratis garage en parking.
Imagine: hedendaags hotel, verdeeld over 3 aaneengeschakelde gebouwen, met een
prima verhouding prijs/kwaliteit, talrijke faciliteiten en attent personeel. Aanrader!

11

FUNCHAL - HOTEL DO CARMO***

Ligging: in de oude binnenstad, op wandelafstand van de kathedraal, de jachthaven en
de geanimeerde markt.
Logies: 80 kamers met een sobere, op de jaren 60 geïnspireerde inrichting, laminaat,
badkamer, haarddroger, airco, flatscreen-tv, safe en de helft van de kamers beschikken
over een gemeubeld balkon. Alle kamers hebben als behang een zwart-wit foto van een
icoon uit de jaren 60.
Faciliteiten: à la carte restaurant, ontbijtbuffet, lounge met gratis WiFi, bar met terras,
biljart, dakterras met zwembad, ligstoelen en parasols. Publieke parking in de nabijheid
(±€6/dag).
Imagine: leuk stadshotel met een gemoedelijke sfeer, rustige ligging en vriendelijk
personeel.

12

SANTA CRUZ - SANTA CRUZ VILLAGE HOTEL****

Ligging: centrale ligging in de hoofdstraat van Santa Cruz, op wandelafstand van het
kiezelstrand van Praia das Palmeiras en tal van leuke bars en restaurants. Funchal bevindt
zich op ±20km en op 5 min rijden van de luchthaven.
Logies: 40 moderne kamers met tapijt, badkamer (bad met douche, haardroger, toiletartikelen), airco, flatscreen-tv, strijkfaciliteiten, gratis WiFi en de meeste met balkon. Er
zijn ook ruimere superior kamers en junior suites met een aparte zithoek.
Faciliteiten: ontbijtbuffet, internationale keuken in restaurant “O Engenho” waar u bij
mooi weer ook buiten kunt zitten. Verder is er een buitenzwembad met bar en ligbedden, fitness, bibliotheek, 24/24u receptie en gratis parking. U kunt tegen betaling ook
fietsen huren om de omgeving te verkennen.
Imagine: kleinschalig hotel met vriendelijke service en goede verhouding prijs/kwaliteit!

13

SANTA CRUZ- SOLAR DO BOM JESUS

Ligging: een prachtig gerenoveerd herenhuis uit de 18de eeuw in het centrum van
de stad, op wandelafstand van het in de zomer populaire kiezelstrand van Praia das Palmeiras met klein zwembad.
Logies: 31 ruime kamers en 2 suites met veel lichtinval en natuurlijke kleuren, laminaat
vloer, privé badkamer met bad/douche en haardroger; airco, tv gratis WiFi. Voorzieningen
voor rolstoelgebruikers.
Faciliteiten: in het restaurant Torre Bella wordt het ontbijtbuffet geserveerd, alsook de
lunch en diner. Keuze uit zowel regionale als internationale keuken. Verder is er een bar,
tuin, 24/24u receptie, dakterras met zwembad en kleine fitnessruimte. Openbaar parkeren.
Imagine: kleinschalig, modern 4* hotel met eerbied voor authentieke elementen.

14

PONTA DELGADA - CASA DA CAPELINHA

Ligging: prachtige ligging langs de dramatische noordkust van Madeira. Diverse wandelpaden starten op 50 meter van het landhuis. In het dorp op ±300m vindt u een supermarkt en een restaurant; ±40km van Funchal en ±60km van de luchthaven.
Logies: 12 sfeervol ingerichte appartementen, verdeeld over 2 gebouwen. Ze beschikken over een volledig uitgeruste keuken, badkamer met bad/douche, tv, verwarming
tijdens de wintermaanden, balkon met prachtig uitzicht en gratis WiFi.
Faciliteiten: na 16u kan u terecht voor een drankje of lokale specialiteit in Baixas Café,
romantische tuin met zwembad, ligzetels en apart kinderbad, zonneterras, barbecuefaciliteiten en intieme 16de eeuwse kapel. Gratis parking.
Imagine: hier verblijft u bij gepassioneerde eigenaars in een charmante, familiale setting; tevens één van de weinige landhuizen die nog wijn produceren op Madeira. Rustige
locatie.
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SÃO VICENTE - SOLAR DA BICA***

Ligging: de moderne bergvilla ligt een beetje verscholen, te midden de prachtige natuur
van de groene São Vicente vallei, ±4km van de kust en ±45km van de luchthaven. Uitstekende uitvalsbasis voor levada wandelingen in het eeuwenoude laurierwoud en om de
noordelijke kust te verkennen.
Logies: 10 nette kamers (±15m²) en 2 appartementen (±45m² - kitchenette) met badkamer met douche, verwarming, flatscreen en gratis WiFi.
Faciliteiten: ontbijtbuffet met huisgemaakte producten, gezellige gemeenschappelijk
ruimte met authentieke wijnpers, zithoek, haard, bibliotheek, honesty bar, doorlopend
tea-time met koekjes en gebak, gratis WiFi, overdekt en verwarmd zwembad (9x5m) met
ligstoelen, sauna en parking.
Imagine: een charmant toevluchtsoord in een stille en rustgevende omgeving. Efficiënte
en vriendelijke allround service.

16

SÃO VICENTE - CASA DA PIEDADE****

Ligging: 18de eeuws landhuis langs de noordkust, in één van de mooiste bergdalen van
Madeira. Op ±2km van São Vicente en ±45km van de luchthaven. Breng zeker een bezoek
aan Laurissilva, het eeuwig groende laurierwoud erkend door UNESCO.
Logies: 7 romantische kamers, ingericht met zachte kleuren en bloemaccenten. Standaardkamers met tv, badkamer met ligbad en gratis WiFi. De superior kamers zijn ruimer
en bieden plaats aan maximum 4 personen.
Faciliteiten: prachtig aangelegde tuin met zwembad, solarium en barbecue die ter
beschikking staat van de gasten. Ontspan met een goed boek of een drankje in het gezellige salon met tv en open haard. ‘s Morgens wordt een verzorgd ontbijt geserveerd.
Gratis parking.
Imagine: charmant verblijf in een traditioneel landhuis, voorzien van het nodige comfort. Ideaal om tot rust te komen in een nostalgisch kader.
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17

SÃO VICENTE - ESTALAGEM DO VALE****

Ligging: in één van de mooiste bergdalen langs de noordelijke zijde van het eiland, op
±2km van het kleine kustdorp São Vicente en ±45km van de luchthaven. Heel bijzonder
is het eeuwig groen laurierwoud “Laurissilva”, erkend door de Unesco als werelderfgoed.
Logies: 41 elegant ingerichte kamers met tegelvloer of tapijt, moderne badkamer, haardroger, airco, verwarming, kabel-tv, minibar, safe, gratis WiFi en balkon. Er zijn 35 standaardkamers in de nieuwe vleugel en in het oorspronkelijke huis werden de superior
kamers ingericht. Voorzieningen voor rolstoelgebruikers.
Faciliteiten: prima ontbijtbuffet, modern ingericht restaurant en snack bar, Adega bar,
gratis WiFi in publieke ruimtes, bibliotheek en ontspanningsruimte, openluchtzwembad
(11x4m) dat overdekt kan worden, zonneterras met ligstoelen en parasols, health club
met sauna, jacuzzi, Turks bad en fitness. Kinderspeeltuin, tafeltennis, minigolf, croquet
en gratis parking.
Imagine: hedendaags hotel in een landelijke omgeving met een vriendelijke service.
Aanrader!

18

PORTO MONIZ - HOTEL AQUA NATURA****

Ligging: vlak aan de Atlantische oceaan met op de achtergrond de indrukwekkende kliffen, ±500m van het centrum, ±50km van Funchal en ±70km van de luchthaven.
Logies: 25 moderne en kleurrijke kamers (± 20m²) met tapijt, badkamer (haardroger),
airco op aanvraag, tv, minibar, safe, koffie- en theefaciliteiten, gratis WiFi en balkon met
zeezicht.
Faciliteiten: ontbijtbuffet, à la carte restaurant met lokale producten en wellness centrum met jacuzzi, sauna, fitnessruimte en tal van massages en schoonheidsbehandelingen. Er is ook een duikcentrum en de natuurlijke zwembaden bevinden zich vlak bij het
hotel. Gratis parking.
Imagine: kleinschalig, modern hotel met talrijke faciliteiten, onmiddellijk aan zee en in
een rustige omgeving. Vriendelijke service.

19

ESTREITO DA CALHETA - QUINTA DAS VINHAS****

Ligging: 17de eeuws landhuis omgeven door wijngaarden, tussen de pittoreske dorpjes
Calheta en Jardim do Mar en ±50 min. van de luchthaven. Wagen is noodzakelijk.
Logies: in het hoofdgebouw zijn er 6 romantisch ingerichte kamers met bad en douche,
haardroger, badjas, satelliet-tv, safe en terras of balkon. Tussen de talrijke wijnranken en
rondom het zwembad zijn er ook 14 huisjes met dezelfde faciliteiten en kitchenette met
koelkast, microgolfoven, kookplaten, toaster en dagelijkse schoonmaak (uitgezonderd
de vaat en niet op zondag). Bij de huisjes wordt er dagelijks vers brood gebracht en een
ontbijtmand bij aankomst.
Faciliteiten: in de voormalige keuken, met authentiek decor, wordt het ontbijt en diner
(vast menu) geserveerd aan een gemeenschappelijke tafel, sfeervolle salons met open
haard en gratis WiFi en bloemrijke tuin met 2 zwembaden. Gratis parking. Mogelijkheid
tot levada wandelingen.
Imagine: voor wie houdt van originaliteit in een schilderachtige omgeving.

MADEIRA
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PONTA DO SOL - ESTALAGEM PONTA DO SOL****

Ligging: aan de zuidkust van het eiland, op een klif in het rustige dorp Ponta do Sol,
±25km van Funchal en ±45km van de luchthaven. Busstop op ±200m. Wagen wordt aangeraden.
Logies: 54 moderne kamers (±25m²) met balkon, tuin- of zeezicht, helder ingerichte badkamer met haardroger en badjas, airco, flatscreen-tv, koffiefaciliteiten, minibar, safe en
gratis WiFi. Honden <5kg toegelaten op aanvraag.
Faciliteiten: prima ontbijtbuffet, restaurant met verfijnde keuken en spectaculair uitzicht, poolbar, infinity pool (±15x7m) met gratis ligbedden en parasols, verwarmd binnenbad (±6x4m), jacuzzi met panoramisch uitzicht, stoombad, sauna, kleine fitness,
leeszaal en biljart. Gratis parking en gratis shuttle naar Funchal en start van levada wandelingen.
Imagine: tof en uniek designhotel met een ontspannen sfeer en superbe uitzichten.
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EIRA DO SERRADO - ESTALAGEM EIRA DO SERRADO

Ligging: gelegen in een vallei, te midden de dramatische landschappen gecreëerd door
de 3 hoogste bergen van Madeira: Pico Ruivo, Pico das Torres en Pico do Areeiro. Funchal
bevindt zich op ±10km en de luchthaven op ±30km.
Logies: 26 comfortabele kamers met licht en zacht kleurgebruik die allen een eigen
balkon hebben met prachtig uitzicht over de vallei. Daarnaast beschikt u over een flatscreen-tv, verwarming, safe, telefoon, gratis WiFi en badkamer met douche, haardroger
en badjas.
Faciliteiten: eenvoudig ontbijtbuffet, lokale en internationale keuken in het restaurant
waar zowel lunch als diner geserveerd worden. Verder is er een binnenzwembad, sauna,
jacuzzi, Turks bad, fitness, massageruimte, biljart, gezellige lounge en souvenirshop.
Gratis parking bij het hotel.
Imagine: 4* hotel met een goede verhouding prijs/kwaliteit die dankzij de ligging de
ideale uitvalsbasis is voor fervente wandelaars. Het hotel is het ideale startpunt voor
enkele van de mooiste levada routes!

PORTO SANTO A LA CARTE
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CALHETA - HOTEL SACCHARUM SAVOY*****

Ligging: aan een baai met zicht op de jachthaven en het aangelegde strand van het
kleine dorp. Goede locatie als startplaats om wandelingen en excursies te maken; ±45km
van Funchal.
Logies: 243 zeer comfortabele kamers (±35-45m²) met laminaatvloer, badkamer met
bad of inloopdouche, luxe badproducten, haardroger, airco, tv, minibar, koffie-en theefaciliteiten, safe, balkon of terras en gratis WiFi.
Faciliteiten: heerlijk ontbijtbuffet, 2 restaurants, meerdere bars, ruime zonneterrassen
op verschillende verdiepingen met 2 zwembaden, apart kinderbad, ligbedden en parasols, fitness en squash. SPA (vanaf 16j) met zwembad met panorama uitzicht, sauna, Turks
bad, jacuzzi, sensorial douches en ruim aanbod aan massages en schoonheidsbehandelingen. Betalende parking.
Imagine: luxe design hotel; ingericht door de bekende Portugese ontwerpster Nini Andrade Silva met als centrale thema suikerriet, ooit een belangrijk bron van inkomsten in
Calheta.
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PONTA DO SOL - ENOTEL BAIA****

Ligging: mooie en rustige ligging met uitzicht op de oceaan, op wandelafstand van het
kiezelstrand en restaurants. Het is ongeveer 40 minuten rijden naar de luchthaven.
Logies: 69 ruime en moderne kamers met laminaat vloer, badkamer met bad of douche,
airco, tv, minibar en safe. Sommige kamers hebben een balkon.
Faciliteiten: prima ontbijtbuffet, restaurant, bar, terras met panorama uitzicht, overdekt
en verwarmd zwembad met apart kindergedeelte en ligbedden, sauna, fitness, gratis
WiFi en gratis parking.
Imagine: tof hotel in een pittoresk dorp, ideaal om van hieruit het eiland te verkennen.
Goede verhouding prijs/kwaliteit.

Porto Santo is het kleine eiland (42km²) naast Madeira. Het paradijselijke
eiland wordt enkel bezocht omwille van wat Madeira mist, een prachtig
zandstrand van 9km. Met de overtocht per ferry van 2u30 kan u perfect een
daguitstap maken. Indien u langer op het eiland wenst te verblijven kunnen
wij u ook een accommodatie voorstellen.
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hoogte van 813 meter in Pico do Carvão. Van hier uit heeft u een mooi uitzicht op zowel
de noordelijke als de zuidelijke kust. Op de terugweg bezoekt u een ananasplantage,
gevolgd door een degustatie van de lokale likeur. Vrije lunch. Een vrije namiddag biedt u
de mogelijkheid om de historische kern van de stad te verkennen. De indrukwekkende
kerken, kloosters en statige burgerwoningen herinneren aan de glorieperiode van de
stad toen de haven nog een cruciale tussenstop was op de route naar de nieuwe wereld.

Dag 4

Faial

Dag 5

Faial - Pico - Faial

Dag 6

Faial

Dag 7

Terceira

Dag 8

Terceira

Dag 9

Terceira - Brussel

Transfer naar de luchthaven voor de binnenvlucht naar Horta. Nadien transfer naar Hotel
Do Canal 4*, waar u incheckt voor 3 nachten. Rest van de dag vrij of optionele halve dag
expeditie “whale watching”.
Dagexcursie naar het eiland Pico. Vertrek uit de haven van Horta met de eerste ferry naar
Madalena. Op het eiland met de vulkaan ontdekt u gitzwarte, vreemde lavaformaties,
eeuwenoude dorpen en kleine havens. Na de lunch bezoekt u het museum gewijd aan
de fascinerende geschiedenis van de walvisvaarders. Het unieke landschap tussen Lajes
en Madalena, een labyrint van stenen muurtjes en wijnranken, is terecht beschermd door
de Unesco als werelderfgoed. Op de terugweg naar de haven houdt u nog halt in een
kaasfabriek en een Verdelho wijnkelder. Ferry naar Horta.

Mozaïek van kraters
en meren
9-daagse individuele rondreis met chauffeur.

Tijdens de halve dag excursie ontdekt u de kleurrijke facetten van Faial. Vanaf het uitkijkpunt Espalamaca heeft u een prachtig uitzicht op de baai en de omliggende eilanden. Centraal op het eiland ligt Caldeira, een mosgroene krater met een doorsnede van
2km en een unieke vegetatie. In het uiterste westen ontdekt u het donkergrijze maanlandschap van de vulkaan Capelinhos. Terugrit via de kustroute naar Horta. Vrije avond
om eventueel te genieten van een gin tonic of hapje in het gezellige Peter’s Café Sport,
een bekende ontmoetingsplaats voor trans-Atlantische zeilers. Boven het café is er een
museum van “scrimshaws”, gegraveerde kunstwerkjes in tanden en botten van walvissen.
Transfer naar de luchthaven voor de binnenvlucht naar Angra do Heroísmo. Bij aankomst
overbrenging naar Hotel Terceira Mar 4*, voor 2 overnachtingen. Rest van de dag vrij.

Dag 1

Brussel - São Miguel

Dag 2

São Miguel

Bij aankomst in Ponta Delgada, de hoofdstad van São Miguel, wordt u opgewacht door
een chauffeur voor de transfer naar Hotel Marina Atlantico 4*, waar u 3 nachten verblijft.
Na het ontbijt vertrekt u in noordelijke richting voor een bezoek aan het oude stadje
Ribeira Grande gevolgd door een stop aan het belvedère Santa Iria vanwaar u een indrukwekkend panorama heeft op de noordelijke kust. Vanaf de Pico do Ferro geniet u van
een groots uitzicht op de Furnas vallei, een weelderige tuin in een uitgestrekte krater. In
Furnas ziet u stomende geisers en borrelende warmwaterbronnen. De heilzame modder
en het mineraalwater worden gebruikt voor thermale behandelingen. ’s Middags staat
er in Hotel Terra Nostra “cozido” op het menu. Dit is een rijke stoofschotel van vlees en
groenten die vijf uur onder de grond suddert. Na de lunch bezoek aan het botanische
park met een rijke collectie aan planten en volwassen bomen. Op de terugweg is er nog
een stop aan Lagoa do Fogo (het vuurmeer) in de centrale bergketen van het eiland. Het
kratermeer is in 1563 ontstaan na een vulkaanuitbarsting. Vrije avond in Ponta Delgada.

Dag 3

São Miguel

Halve dag excursie naar het noordwestelijke deel van het eiland. Via de kustroute bereikt
u Vista do Rei vanwaar u één van de beste vergezichten heeft op de tweelingmeren van
Sete Cidades. De enorme vulkanische krater, gevuld met blauwgroen water heeft een
omtrek van 12km. Op de terugweg, via een bergachtige route, maakt u een stop op een

Vandaag verkenning van het “derde” eiland. Op weg naar Monte Brasil rijdt u langs de
belangrijkste monumenten van Angra do Heroísmo, erkend als Unesco werelderfgoed.
Van op de top van de vulkanische Monte Brasil heeft u een spectaculair zicht op de stad
en de baai. De tocht gaat verder langs landelijke dorpen en groene weiden, bezoek aan
de gotische kerk São Sebastião en fotostop aan een kleurrijke “império” (kleine kapel)
gewijd aan de Heilige Geest. Na de lunch in een lokaal restaurant bezoek aan het historisch centrum van het havenstadje Praia da Vitória. Vervolgens rijdt u via een bergroute
naar Serra do Cume op een hoogte van 545m, vanwaar u prachtige panorama’s heeft op
de omgeving. De laatste halte is Biscoitos, bekend om de ommuurde wijnvelden en de
natuurlijke zwembaden tussen de lavarotsen. Het is tevens de regio waar stieren gefokt
worden voor de “tourada à corda”, een stierenloop door de straten waarbij een stier strak
aan een koord wordt vastgehouden door een ploeg mannen. Vrije avond.
Een chauffeur brengt u naar de luchthaven voor de terugvlucht naar Brussel.

Imagine More

Afhankelijk van de beschikbaarheid van de vluchten en de hotels kan de volgorde van
de eilanden verschillen. Verlengen of een verblijf op een extra eiland inlassen is mogelijk.
Deze rondreis is ook mogelijk met een huurwagen.
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Het grootste en groene eiland verleidt u met kratermeren
(Lagoa das Sete Cidades & Lagoa do Fogo) en spectaculaire uitkijkpunten. De kracht van de aarde is te voelen in de
fumaroles en thermale bronnen bij Furnas. De heilzame
modder en het mineraalwater worden gebruikt voor thermale behandelingen. Wanneer er “cozido” op de menu
staat eet u een rijke stoofschotel van vlees en groenten
die vijf uur onder de grond sudderde. Ponta Delgada is
een geanimeerde stad met restaurantjes, een wandelpromenade en botanische tuinen. De kerken, kloosters en
statige burgerwoningen herinneren aan de glorieperiode
van de hoofdstad toen de haven nog een cruciale tussenstop was op de route naar de nieuwe wereld.

TERCEIRA

FAIAL

Gesticht door Vlaamse boeren in de 15de eeuw. De
welvaart steeg toen Horta een tussenstop werd op de
trans-Atlantische route. Peter’s Café Sport is een bekende
ontmoetingsplaats voor zeilers. Boven het café is er een
museum van “scrimshaws”, gegraveerde kunstwerkjes
in tanden en botten van walvissen. Centraal in Faial ligt
Caldeira, een mosgroene krater met een doorsnede van
2km en een unieke vegetatie. In het uiterste westen ontdekt u het donkergrijze maanlandschap van de vulkaan
Capelinhos die pas ontstaan is in 1957-58.

SÃO JORGE

GRACIOSA

Fajãs of landtongen kenmerken het bergachtige eiland
met kliffen die loodrecht uit zee rijzen. Het eiland is bekend om z’n lekkere kaas en bijzondere natuur. Bezoekers
komen hoofdzakelijk om te wandelen langs uitgestippelde routes.

FLORES

PICO

Het ‘bekoorlijke’ eiland is slechts 12km lang en bestaat
uit landbouwgronden en wijngaarden. De belangrijkste
attractie is Furna do Enxofre, een vulkaankrater met op
de bodem een diep zwavelmeer. Het architectonisch erfgoed van het eiland is bewaard gebleven in witte huisjes,
kerken, waterreservoirs en de typische windmolens met
rode koepels.

CORVO

Het ‘bloemen’ eiland ligt het meest westelijk en is zeer
bergachtig. Het binnenland wordt gekenmerkt door
kratermeren, hortensiahagen, watervallen en diepgroene
dalen.

SANTA MARIA
Het binnenland van het ‘derde’ eiland bestaat uit een
dambordpatroon van groene weilanden en velden, bosrijke heuvels en enkele dorre gebieden van zwarte lava.
Algar do Carvão is een indrukwekkend ondergrondse
grot ontstaan door een vulkaan explosie. De renaissance
hoofdstad Angra do Heroísmo (UNESCO) met voorname
paleizen, rijk versierde kerken en exotische stadtuinen was
3 eeuwen lang een belangrijke tussenstop op de zeeroutes tussen Europa, Amerika en Afrika. De Serra do Cume,
op een hoogte van 545 meter, biedt indrukwekkende
panorama uitzichten. Biscoitos is bekend om de ommuurde wijnvelden en de natuurlijke zwembaden tussen de
lavarotsen. De vulkanische krater Monte Brasil biedt een
spectaculair uitzicht over de haven. Her en der verspreidt
vindt u ook de kleurrijke kleine kapelletjes of império.
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Het eiland heeft een heel eigen karakter dankzij het donkere lavalandschap en dambordachtige wijngaarden van
zakdoekformaat. Pico, de hoogste berg van Portugal is
altijd fotogeniek. Tot ver in de 20ste eeuw was Pico hét
eiland van de walvisvaarders. Nu is het een ideale uitvalsbasis om walvissen en dolfijnen te spotten in open rubberbootjes. Een bezoek aan de lavatunnels van Gruta das
Torres kan u best tijdig reserveren.

Het kleine eiland (18km) werd als eerste ontdekt en heeft
een gevarieerd landschap, enkele zandstranden, een aantrekkelijk zeewaterzwembad en schitterende zonsondergangen.

Op het kleinste eiland zijn er slechts 400 inwoners en een
reusachtige vulkaankrater. Het is zo goed als verkeersvrij
en zeer beperkt qua accommodatiemogelijkheden. Het
kan bezocht worden als daguitstap per ferry vanuit Flores.

Rondreizen met huurwagen

Tips for trips
8 dagen São Miguel - Terceira of Faial
- 4 nachten São Miguel
- 3 nachten Terceira of Faial

Een huurwagen is een ideale manier om de Azoren te verkennen. U stopt waar en wanneer u wenst en ervaart de wonderlijke natuur op uw eigen tempo. De boeiende archipel
is een aaneenschakeling van prachtige kraters, stomende geisers, unieke fauna en flora
te midden de immens blauwe Atlantische Oceaan. Een reis naar de Azoren is uitermate
geschikt voor liefhebbers van de natuurelementen in hun puurste en meest bescheiden vorm. Alhoewel er verschillende voornamelijk zwarte lava stranden zijn leent de
bestemming zich minder voor een strandvakantie. Op alle eilanden kunt u op eigen
houtje mooie wandelingen maken. De bewegwijzerde routes zijn ingedeeld volgens
lengte en moeilijkheidsgraad. Meer info: http://trails.visitazores.com.
Er heerst een maritiem klimaat met milde temperaturen maar zo veel groen en zo veel
bloemen dat gaat niet enkel onder een hete zon... Een lokaal bekend gezegde is dan ook
dat u de vier seizoen op één dag kan ervaren.
Een verblijf op de Azoren kan, afhankelijk van de gekozen accommodaties, in elke prijsklasse. De prijzen stijgen wel gevoelig tijdens de drukke maanden juli en augustus. De
eilanden worden gecombineerd door korte binnenlandse vluchten. Tussen Pico, Faial en
São Jorge zijn er ook goede ferrydiensten. Huurwagens worden het best op voorhand
gereserveerd. Ophalen en inleveren gebeurt per eiland op de luchthaven, in de haven
of in het stadskantoor.
Graag maken wij, samen met uw reisagent, een voorstel op maat volgens uw wensen,
grootte van uw reisgezelschap en uw budget. Laat u inspireren door onze tips for trips.

8 dagen São Miguel - Flores
- 3 nachten São Miguel
- 3 nachten Flores
(met optie dagexcursie naar Corvo met ferry)
- 1 nacht São Miguel
8 dagen Terceira - Graciosa - São Jorge
- 3 nachten Terceira
- 2 nachten Graciosa
- 2 nachten São Jorge
- 1 nacht Terceira
9 dagen São Miguel - Faial - Terceira
- 3 nachten São Miguel
- 3 nachten Faial
(met optie dagexcursie naar Pico met ferry)
- 2 nachten Terceira
12 dagen São Miguel - Faial - Pico - Terceira
- 4 nachten São Miguel
- 3 nachten Faial
- 2 nachten Pico
- 3 nachten Terceira
15 dagen São Miguel - Flores - Faial - Pico São Jorge - Terceira
- 4 nachten São Miguel
- 2 nachten Flores
- 2 nachten Faial
- 2 nachten Pico
- 2 nachten São Jorge
- 2 nachten Terceira
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briefing ivm de veiligheid en de verschillende diersoorten, vaart u uit onder begeleiding
van een ervaren schipper en bioloog.
Opmerking: excursie (±3u) niet geschikt voor mensen met rugproblemen en zwangere
vrouwen.

Dag 4

Excursie naar de mystieke Furnas krater

Dag 5

Wandeltocht Sanguinho Trail

Dag 6

Canyoning Salto do Cabrito

Dag 7

Vrije dag in Ponta Delgada

Daguitstap naar Furnas, bekend om de stomende geisers en de borrelende warmwaterbronnen. ‘s Morgens verkenning per kajak van het grote meer, omgeven door groene
en steile hellingen. Na de lunch in een lokaal restaurant is er keuze uit een fietstocht van
10km (±2 uur) of bezoek aan de botanische tuin Terra Nostra met thermaal zwembad
(vergeet uw zwemgerief niet!). Aankomst in Ponta Delgada rond 16u30.
Aanbevolen leeftijd: minimum 6 jaar. Moeilijkheidsgraad: gemakkelijk.
Boeiende wandelingen tussen de 5 en 15km met verschillende moeilijkheidsgraden.
De smalle paden brengen ons naar mooie en afgelegen plekjes terwijl we onderweg genieten van de unieke inheemse fauna & flora.
Halve dag excursie (zonder lunch): 3u30, waarvan ±2u30 wandelen, afstand: ±5km,
moeilijkheidsgraad: gemakkelijk.
Dagexcursie Sanguinho trail: 6 à 7 uur, waarvan ±3u30 wandelen, afstand: ±5km, moeilijkheidsgraad: gemiddeld. De waterval Salto de Prego is de ideale locatie voor de picknick
lunch en duik in het heldere water. Op de terugweg naar Ponta Delgada (aankomst rond
16u) is er nog een stop voorzien in Povoação, het oudste dorp van het eiland.

Azoren4kids

8-daags ontdekkingsprogramma voor jong en oud op het eiland São Miguel.

Dag 1

Brussel - São Miguel

Dag 2

Jeep safari naar Sete Cidades & Lagoa do Fogo

Bij aankomst in Ponta Delgada, transfer naar het hotel. Rest van de dag vrij.
Vertrek rond 9u voor een boeiende daguitstap naar het westelijke gedeelte van het
eiland. Een tocht per jeep biedt de mogelijkheid om de belangrijkste bezienswaardigheden te ontdekken zoals de enorme vulkanische krater (omtrek van 12km!) maar laat
ook toe om de asfaltweg te verlaten op zoek naar schitterende uitkijkpunten. Lunch in
een lokaal restaurant in Lagoa. In Caldeira Velha is er optioneel de mogelijkheid om te
baden in de natuurlijke warmwaterbron (toegang niet inbegrepen). Op de terugweg
naar Ponta Delgada (aankomst rond 17u) is er tijd om het Lagoa do Fogo (of vuurmeer)
te bewonderen vanaf de top van Pico da Barrosa.

Dag 3

Vrije dag in Ponta Delgada, de belangrijkste havenstad van de Azoren. De stad werd oorspronkelijk bewoond door vissers die aangetrokken werden door de beschutte baaien.
Vandaag is het een dynamische stad met een bloeiend economisch en cultureel leven.
Bezoek zeker één van de mooie botanische tuinen die de stad rijk is.

Dag 8 		São Miguel - Brussel

Transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht naar Brussel.

Info

Op de Azoren heerst er een maritiem klimaat met milde temperaturen variërend tussen
de 16° in de winter en 25° in de zomer. Maar zo veel groen en zo veel bloemen dat gaat
niet enkel onder een hete zon... Regen kan er alle dagen vallen, maar minder frequent
in de zomer. Een lokaal bekend gezegde is dan ook dat u de vier seizoen op één dag
kan ervaren. De excursies zijn in kleine internationale groepjes met een Engelstalige gids.

Whale watching

Dolfijnen en walvissen observeren is een fascinerende belevenis! De oceaan rondom
de eilanden heeft een rijke fauna en er leven meer dan 24 soorten walvisachtigen.
Afhankelijk van de weersomstandigheden zijn er dagelijks 2 afvaarten. We kunnen niet
garanderen dat u een walvis zal zien maar dolfijnen zijn er bijna altijd! Na een korte
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Het binnenland verbergt rivieren en watervallen die u ontdekt via rappel, wandelpaadjes
en sprongen. Een korte rit naar Ribeira Grande waar iedereen het nodige materiaal krijgt.
Na een wandeling van 30 minuten kan, na de veiligheidsbriefing, het avontuur beginnen. In de kloof zijn er 3 watervallen (de hoogste 15m) te overbruggen, afgewisseld met
kleine stukken wandelen. Geniet onderweg van de weelderige vegetatie en aanschouw
het boeiende fenomeen van de hete fumarolen. Picknick lunch onderweg. Aankomst in
Ponta Delgada rond 15u30.
Dagexcursie Salto do Cabrito: 7 uur, waarvan ±5u activiteit, moeilijkheidsgraad: gemakkelijk, geen ervaring vereist. Minimum leeftijd 6 jaar.

WWW.IMAGINE4KIDS.BE
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PONTA DELGADA - GRAND HOTEL AÇORES
ATLANTICO*****

Ligging: toplocatie aan de zeepromenade, tegenover de jachthaven en nabij restaurants, bars en winkels.
Logies: 140 comfortabele kamers (±25m²) met laminaatvloer, badkamer met bad/douche combinatie, haardroger, badproducten, airco, smart-tv, minibar, safe en gratis WiFi.
Communicerende kamers.
Faciliteiten: verzorgd ontbijtbuffet, à la carte restaurant met panorama uitzicht, bar met
terras, binnenzwembad en fitness. Gratis parking (beperkt).
Imagine: één van de meest emblematische hotels van Ponta Delgada werd volledig
gerenoveerd. Geniet van de excellente service en heerlijke grandeur van weleer in een
modern jasje.
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PONTA DELGADA - HOTEL AZOR*****

Ligging: toplocatie nabij de jachthaven, op wandelafstand (±1km) van het centrum met
vele leuke bars en restaurantjes, ±25km van Sete Cidades en ±6km van de luchthaven.
Logies: 123 geraffineerde kamers (±30-37m²) met laminaatvloer, marmeren badkamer
(bad of douche/haardroger/badjas/toiletartikelen), airco, tv, minibar, safe, iPod docking
station, gratis WiFi en balkon. Er zijn ook suites en familiekamers mogelijk.
Faciliteiten: verzorgd ontbijtbuffet, à la carte restaurant A Terra, food store met kaasen wijnhoek, bar met panorama uitzicht, dakterras met zwembad, wellness ruimte met
fitness, disco en bioscoop. Betalende garage.
Imagine: geopend in juni 2016, waarschijnlijk één van de meest luxueuze hotels op de
archipel.
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PONTA DELGADA - HOTEL AZORIS ROYAL GARDEN****

Ligging: in het centrum van de stad, die gekenmerkt wordt door geplaveide straatjes,
indrukwekkende kerken en keurige witte huizen. Bars, restaurants en cafés op wandelafstand en ±4km van de luchthaven.
Logies: 193 mooi gedecoreerde kamers (±25m²) met tapijt, badkamer (douche in bad),
haardroger, airco, tv, minibar, gratis WiFi en de meeste kamers hebben een balkon met
tuinzicht.
Faciliteiten: buffet en à la carte restaurant, pianobar met regelmatig live muziek, coffee
shop, leessalons, Oosters geïnspireerde tuin met waterpartijen, verwarmd openluchtzwembad met apart kinderbad, ligstoelen en parasols, tennis, biljart, tafeltennis en garage (±€6/dag). Health club met verwarmd zwembad, sauna, jacuzzi, Turks bad, massages,
fitness en kapsalon.
Imagine: Aziatisch geïnspireerd hotel met veel faciliteiten en vriendelijke service.

4

PONTA DELGADA - HOTEL MARINA ATLÂNTICO****

Ligging: centraal in de stad, langs de zeepromenade, met uitzicht op haven en ±5km
van de luchthaven. Ponta Delgada, het toeristische hart van het groene eiland, is rijk aan
musea, monumenten, restaurants en winkels.
Logies: 184 elegante kamers met volledige badkamer, haardroger, airco, kabel-tv, minibar, gratis WiFi en safe. Sommige kamers hebben een balkon en zeezicht. Voorzieningen
voor rolstoelgebruikers en communicerende kamers.
Faciliteiten: restaurant Escuna met internationale keuken, bar, verwarmd binnenzwembad (badmuts verplicht), health club met sauna, jacuzzi, Turks bad en fitness, kapper en
betalende garage. Er is een publiek buitenzwembad aan de overkant van het hotel.
Imagine: modern en comfortabel hotel met grote glaspartijen. Uitstekende keuze om
het grootste eiland van deze fascinerende archipel te verkennen.

5

PONTA DELGADA - SÃO MIGUEL PARK HOTEL***(*)

Ligging: in een rustig en hoger gelegen deel van de stad, nabij het park António Borges,
op wandelafstand van het centrum met talrijke horeca mogelijkheden en op ±4km van
de luchthaven.
Logies: 163 ruime kamers met badkamer in marmer, bad met douche, haardroger, airco,
kabel-tv, minibar, safe, gratis WiFi en de meeste kamers met balkon.
Faciliteiten: restaurant met buffet en à la carte service, bar, gratis WiFi, zonneterras op de
eerste verdieping met openluchtzwembad (14x7m), ligstoelen en parasols, health club
met verwarmd publiek zwembad (badmuts verplicht), jacuzzi, sauna, Turks bad en kleine
fitness. Gratis parking.
Imagine: het hotel heeft een goede verhouding prijs/kwaliteit en is een uitstekende uitvalsbasis om het eiland te verkennen.
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6

PONTA DELGADA - HOTEL DO COLEGIO****

Ligging: centraal gelegen in het commerciële en zakelijke hart van de stad, talrijke restaurants in de nabijheid, ±10 minuten wandelen van de jachthaven en op ±4km van de
luchthaven.
Logies: 59 ruime kamers met badkamer, haardroger, badproducten, airco, tv, minibar,
safe en gratis WiFi.
Faciliteiten: gereputeerd en innovatief restaurant met een kaart gebaseerd op lokale
specialiteiten, gevarieerd ontbijtbuffet, sfeervolle bar met regelmatig live muziek, patio
met klein verwarmd zwembad en ligstoelen. Publiek parkeren op wandelafstand.
Imagine: deze stadswoning heeft doorheen de jaren talrijke functies gehad van ambtswoning tot gerespecteerde privé school en heeft een belangrijke architectonische waarde. Een charmant hotel met een warm onthaal. Gerenoveerd in 2017.

7

PONTA DELGADA - HOTEL TALISMAN****

Ligging: in het hart van de stad en op wandelafstand van talrijke bezienswaardigheden.
De indrukwekkende kerken, kloosters en statige burgerwoningen herinneren aan de
glorieperiode van de stad toen de haven nog een cruciale tussenstop was op route naar
de nieuwe wereld.
Logies: 53 gerenoveerde kamers en 5 suites verdeeld over meerdere aaneensluitende
panden waardoor alle kamers verschillend zijn qua oppervlakte en inrichting. Alle kamers zijn ingericht met badkamer, haardroger, airco, satelliet-tv, minibar, safe en gratis
WiFi. Communicerende kamers.
Faciliteiten: verzorgd ontbijtbuffet, restaurant gespecialiseerd in zeevruchten en Portugese specialiteiten, Sports One bar, wintertuin, gymnasium en openluchtzwembad met
ligstoelen op het dakterras. Betalende garage.
Imagine: stijlvol gerestaureerd herenhuis met art deco elementen en een uitstekende
service.
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8

PONTA DELGADA - ANTILLIA HOTEL APARTAMENTO****

Ligging: modern aparthotel in een rustige wijk van Ponta Delgada, op ±5 minuten wandelen van de haven, ±10 minuten van het historisch centrum en ±7km van de luchthaven.
Logies: 92 hedendaagse en ruime kamers, studio’s en appartementen met laminaatvloer, balkon, volledig uitgeruste badkamer (bad/douche, haardroger & toiletartikelen),
zithoek, tv, airco, minibar en gratis WiFi. De studio’s en appartementen hebben bovendien een kitchenette en zijn ideaal voor families.
Faciliteiten: verzorgd ontbijtbuffet, bar, dakterras met buitenzwembad (6x12m), ligbedden en parasols, snooker, kinderspeelzaal en gratis parking. Health club met een binnenzwembad (5x11m - badmuts verplicht), jacuzzi, sauna, Turks bad, fitness en mogelijkheid
tot massages.
Imagine: een uitstekend logement met modern comfort en behulpzaam personeel.
Ideaal voor families.

9

PONTA DELGADA - NEAT HOTEL AVENIDA***

Ligging: uitstekende ligging in het centrum van Ponta Delgada, vlakbij talrijke toffe bars
en restaurantjes. Op wandelafstand vindt u de haven (±1km) en de luchthaven bevindt
zich op ±6km.
Logies: 120 moderne kamers met vloer in laminaat en tapijt, badkamer (bad of douche/
haardroger/toiletartikelen), airco, tv en gratis WiFi. Sommige kamers hebben een aparte
zithoek. De decoratie van de kamers is geïnspireerd op de prachtige natuur en lokale
cultuur.
Faciliteiten: het ontbijtbuffet wordt geserveerd in de cafetaria volgens het principe van
zelfbediening, sfeervolle lounge, gym en meerdere vergaderzalen.
Imagine: eenvoudig, volledig vernieuwd en trendy hotel met een uitstekende ligging en
een goede verhouding prijs/kwaliteit.

10

LAGOA - HOTEL ARCANJO**

Ligging: gerenoveerd pand uit de 19de eeuw in het centrum van het charmante dorpje
Lagoa, gelegen aan de zuidkust. Het kleine vissershaventje en enkele restaurants zijn te
voet bereikbaar, ±50m van de natuurlijk in zee gevormde zwembaden.
Logies: 15 nette kamers met laminaatvloer, privé badkamer, airco, tv en gratis WiFi. Haardroger en koffie- en theefaciliteiten zijn beschikbaar op aanvraag.
Faciliteiten: het ontbijt wordt geserveerd in de voormalige wijnkelder. Openbaar parkeren.
Imagine: klein, familiaal stadshotel met een prima service en goede uitvalsbasis om het
eiland te verkennen.

11

ÁGUA DE PAU - CALOURA HOTEL RESORT****

Ligging: zeer rustig en een beetje afgelegen boven op een klif, de rotsbaai is te voet
bereikbaar, ±1km van het dorp en op ±25 minuten rijden van de luchthaven. Wagen is
aan te raden.
Logies: 80 comfortabele en ruime kamers met balkon met een spectaculair uitzicht op
de oceaan, badkamer, haardroger, airco, satelliet-tv, minibar, safe en gratis WiFi.
Faciliteiten: uitstekend restaurant met gevarieerde buffetten en à la carte menu’s, bar
met panoramisch uitzicht, kleine tuin met zwembad en ligstoelen, tennis, fitness en
sauna. Gratis parking. Ontdek de rijke onderwaterwereld via de verschillende programma’s aangeboden door het eigen duikcentrum. U kunt er ook materiaal huren en lessen
(PADI) volgen. De school is geopend van mei t/m oktober.
Imagine: uniek project gekenmerkt door moderne architectuur in harmonie met de
natuurlijke omgeving. Geniet van de prima service en de heerlijke stilte.

SÃO MIGUEL

12

FURNAS - TERRA NOSTRA GARDEN HOTEL****

Ligging: geïntegreerd in de botanische tuin Terra Nostra Park met een rijke collectie
planten en oude bomen. In de Furnas vallei, bekend omwille van de warmwaterbronnen,
geisers en de vulkanische grond waar ‘cozido’ (een soort stoofpot) bereid wordt onder de
grond. Op ±300 meter van het centrum en ±50km van Ponta Delgada.
Logies: 86 kamers met badkamer, haardroger, airco, satelliet-tv, verwarming en de meeste kamers met tuinzicht hebben een balkon.
Faciliteiten: gevarieerd ontbijtbuffet, restaurant met regionale specialiteiten, bar,
lounge, business center met gratis WiFi, ontspanningsruimte, verwarmd binnenzwembad met health club en gratis parking. De gasten hebben dagelijks gratis toegang tot het
Terra Nostra Park met thermaal bad (donkere badkledij is aan te raden omwille van het
sulferhoudende water).
Imagine: volledig gerenoveerd art deco hotel met een nostalgische toets.

13

FURNAS - FURNAS BOUTIQUE HOTEL****

Ligging: in het centrum van Furnas, de regio met de meeste thermale bronnen van Europa en ±50km van de luchthaven.
Logies: 55 kamers (±17m²) en suites (±25m²) met badkamer (bad, douche, haardroger,
badjas), airco, flatscreen-tv, safe, minibar, koffie-en theefaciliteiten en gratis WiFi.
Faciliteiten: de ‘lobby market’ is het hart van het hotel met receptie, lounge, voedingswinkeltje, bar en restaurant A Terra, waar de houtoven een prominente plaats inneemt
bij de bereiding van bruschetta’s, pizza en brood. Mooie thermen met binnen- en buitenbad, ligzetels, 10 behandelkamers, floatbed, Shirodhara (massage met vloeiende olie),
Vichy-douche, hydromassage, sauna, hammam en fitnesscentrum. Gratis parking.
Imagine: in 2015 volledig gerenoveerd hotel met grote glaspartijen, een trendy interieur
met grote natuurfoto’s en een prima keuken.

14

RIBEIRA GRANDE - HOTEL VERDE MAR & SPA*****

Ligging: prachtige locatie tussen berg en zee, vlakbij één van de weinige stranden op
het eiland, supermarkt op 5 minuutjes wandelen, ±1,5km van Ribeira Grande en ±20km
van Ponta Delgada. Wagen is aan te raden.
Logies: 152 hedendaags ingerichte kamers en suites, elk met een luxueuze badkamer
met bad, haardroger, toiletartikelen, badjas en -slippers. Verder beschikt u over een
bemeubeld balkon/terras, flatscreen-tv, safe, minibar, airco, koffie- en theefaciliteiten en
gratis WiFi. Er zijn kamers met zeezicht, familiekamers, junior suites en suites. Voorzieningen voor rolstoelgebruikers.
Faciliteiten: lekker ontbijtbuffet met verse en lokale producten, verschillende restaurants met zicht op zee en gezellige bar met live muziek. Infiinity pool met bar en solarium, fietsverhuur, betalende shuttle service naar Ponta Delgada en wellness center met
zwembad, jacuzzi, fitness, Turks bad, sauna en verschillende behandelingsmogelijkheden. Gratis parking.
Imagine: nieuw (2019!) luxehotel voor een ontspannend verblijf. Ideaal voor families met
kinderen dankzij het uitgebreid aanbod aan faciliteiten en de ruime kamers!
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SÃO MIGUEL & FLORES

15

18

SÃO VICENTE FERREIRA - WHALES BAY HOTEL
APARTAMENTOS****

SANTA CRUZ DAS FLORES - INATEL FLORES HOTEL****

Ligging: direct aan zee, op wandelafstand (±15 minuten) van het centrum van Santa
Cruz das Flores, de hoofdstad van het meest westelijk gelegen eiland. Het eiland was
ooit een beruchte schuilplaats voor piraten en dankt zijn naam aan de overvloed aan
bloemen die in de ravijnen groeien.
Logies: 26 moderne kamers met volledig ingerichte badkamer, haardroger, airco, tv, safe,
minibar, gratis WiFi en balkon. Voorzieningen voor rolstoelgebruikers.
Faciliteiten: lounge, restaurant met panoramisch uitzicht, bar, fitness, joggingpiste,
openluchtzwembad met ligstoelen en parasols. Gratis parking.
Imagine: één van de recentste hotels met een strakke inrichting en mooie panorama’s op
de oceaan en Corvo, het kleinste eiland van de archipel.

Ligging: rustige ligging aan zee, op ±200m van de natuurlijke zwembaden en ±15km
van Ponta Delgada. In Capelas (op ±3km) zijn er restaurants, bars en een supermarkt.
Wagen is noodzakelijk.
Logies: 15 moderne appartementen T1 (±53m²), T2 (±70m²) & T2 penthouse (±115m²)
met 1 of 2 aparte slaapkamers, airco en terras met berg- of zeezicht. Volledig ingerichte
badkamer, keuken en eethoek. Bad- en bedlinnen zijn aanwezig. Gratis WiFi. Voorzieningen voor rolstoelgebruikers.
Faciliteiten: ruime tuin met zoutwaterzwembad, ligstoelen en parasols. Spa faciliteiten:
sauna, Turks bad, jacuzzi en fitness. Verse broodjes kunnen dagelijks besteld worden.
Gratis parking.
Imagine: comfortabele appartementen op een prachtige locatie. Prima uitvalsbasis om
het eiland te verkennen. Vroeg boeken is de boodschap!

16

RIBEIRA GRANDE - SANTA BARBARA ECO BEACH
RESORT****

Ligging: mooie locatie tussen berg en zee, aan een van de weinige stranden (±800m)
op het eiland, ±3km van Ribeira Grande en ±25km van Ponta Delgada. Wagen is aan te
raden.
Logies: 14 appartementen verdeeld over 7 bungalows, met grote ramen en decoratieve elementen in microcement en cederhout. Voor uw comfort: badkamer, leefruimte,
flatscreen-tv, uitgeruste kitchenette, gratis WiFi en terras met tuinzicht, bergzicht of
beide. Bad- en beddenlinnen zijn aanwezig.
Faciliteiten: restaurant met lokale specialiteiten en producten van de eigen bio boerderij, sfeervolle bar met panorama uitzicht, mooie tuin waar je aan het buitenzwembad met
ligzetels en parasols kan ontspannen bij de rustgevende geluiden van de oceaan. Fietsverhuur en gratis parking. Beach Club (april-oktober) met mogelijkheid tot surflessen,
snorkelen, kajakken, bodyboard, etc...
Imagine: perfecte locatie voor een chill out vakantie!
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17

FENAIS DA LUZ - HOTEL PEDRAS DO MAR*****

Ligging: rustig gelegen aan de noordkust, een beetje afgelegen maar op een unieke
locatie vlak aan zee. Fenais da Luz bevindt zich op ±15km van de hoofdplaats Ponta
Delgada.
Logies: 125 ruime kamers ingericht met veel houtaccenten en lichte kleuren, laminaatvloer, badkamer (haardroger), airco, tv, minibar, safe, koffie- en theefaciliteiten en gratis
WiFi.
Faciliteiten: à la carte restaurant, bar, buitenzwembad met zeewater, spa met verwarmd
binnenbad en een ruim aanbod aan schoonheidsbehandelingen, sauna en Turks bad.
Daarnaast kunt u er terecht voor tennis, fitness, biljart, speeltuin en fietsverhuur. Gratis
parking aan het hotel.
Imagine: nieuw resort met spectaculaire panorama uitzichten. Ideaal voor wie helemaal
tot rust wil komen!

19

LAJES DAS FLORES - SITIO DA ASSUMADA

Ligging: vakantieverblijf aan de westkust van het ‘bloemen’eiland Flores, vooral gekend voor zijn grillige kustlijn. De luchthaven en Santa Cruz das Flores bevinden zich op
± 20km.
Logies: eco turismo met 5 appartementen met 1 of 2 slaapkamers, uitgerust met badkamer (douche/haardroger), tegelvloer, airco, tv en gratis WiFi. Elk appartement beschikt
over een bemeubeld terras en een volledig uitgeruste kitchenette.
Faciliteiten: 24-uurs receptie, aangename tuin met overdekt terras en gratis parking. De
dichtstbijzijnde supermarkt bevindt zich op ± 300m. Het dorp Fajã Grande ligt op slechts
10 minuten rijden en u vindt er enkele winkels, bars en restaurantjes.
Imagine: gezellige appartementen voorzien van alle nodige comfort. Kom tot rust te
midden de prachtige natuur!

SÃO JORGE & TERCEIRA

20

23

VELAS - HOTEL SÃO JORGE GARDEN***

ANGRA DO HEROÍSMO - QUINTA DAS MERCÊS

Ligging: unieke ligging onmiddellijk aan zee langs de rand van een klif aan de zuidkust
van het eiland en op ±7km van de luchthaven. Op korte wandelafstand van het hotel zijn
er restaurants en enkele winkeltjes in het pittoreske dorp Velas.
Logies: 58 eenvoudig ingerichte kamers met badkamer, airco, kabel-tv, minibar en de
meeste met balkon en zeezicht.
Faciliteiten: ontbijtruimte, bar, gratis WiFi, panoramisch terras, mooie tuin met groot
zwembad (8x15m), ligstoelen en parasols. Gratis parking.
Imagine: gezellig en eenvoudig hotel met een gemoedelijke sfeer. Het lange, smalle
eiland wordt hoofdzakelijk bezocht om te wandelen langs de steile paden.

21

VELAS - CANTINHO DAS BUGANVILIAS****

Ligging: op nauwelijks 200m van de oceaan, ±2km van Velas, de fleurige hoofdplaats
van het eiland en op ±2km van de luchthaven. Typisch voor São Jorge zijn de fajãs of
landtongen. Dit zijn door de eeuwen heen ingestorte kliffen. Bezoekers komen nu voornamelijk om te wandelen over de steile paden tussen de fajãs.
Logies: nieuw complex bestaande uit 19 appartementen T1 en T2 met een hedendaags
interieur. Alle logementen hebben een balkon of terras met een magnifiek uitzicht op de
eilanden Pico en Faial, laminaatvloer, badkamer met bad, haardroger, zithoek, tv, airco,
volledig ingerichte kitchenette en gratis WiFi. Bed- en badlinnen zijn aanwezig.
Faciliteiten: verzorgd ontbijtbuffet, restaurant, bar, terras, openluchtzwembad met
ligstoelen en parasols, fitness, klein binnenzwembad, speeltuintje, minigolf en gratis
parking.
Imagine: perfecte locatie om te herbronnen! Hier staat u in direct contact met de
immense natuur, ver weg van het massatoerisme.

Ligging: landgoed in een schilderachtige locatie nabij de oceaan en de Monte Brasil
krater (Terceira), op ±3km van het centrum van het stadje en op ±1km van het dorpje São
Mateus met z’n typische restaurantjes.
Logies: 10 kamers met badkamer, haardroger, badjas, airco, tv en gratis WiFi. Er zijn
4 kamers met een privé tuintje en 2 kamers met zeezicht.
Faciliteiten: sfeervolle salons, gevarieerd continentaal ontbijt, bar, openluchtzwembad
met zout water, mooi aangelegde en grote tuin, tennis, snooker en putting green. Kleine
health club met jacuzzi, sauna, Turks bad en gymnasium.
Imagine: Quinta das Mercês is een uniek landhuis met een rijk historisch patrimonium en
in harmonie met de weelderige natuur. Geniet van het warme onthaal en de excellente
service. Perfect voor wie houdt van de totale rust.

22

ANGRA DO HEROÍSMO - HOTEL TERCEIRA MAR****

Ligging: idyllische locatie aan de baai van Fanal met uitzicht op de vulkanische krater
Monte Brasil en ±25km van de luchthaven. Het centrum, erkend door Unesco als werelderfgoed ligt op ±15 minuten wandelen. Het rijke verleden van het aantrekkelijk stadje is
nog zichtbaar in de monumentale kerken en mooie huizen met balkons.
Logies: 139 moderne kamers met badkamer, haardroger, airco, kabel-tv, minibar, gratis
WiFi en balkon met zeezicht.
Faciliteiten: goed ontbijtbuffet, restaurant, terras met bar, grote tuin, zwembad met
zoutwater, apart kinderbad, ligstoelen en parasols, pool bar (open in de zomer), health
club met sauna, jacuzzi, Turks bad en binnenzwembad (4x15m - badmuts verplicht),
fitness, tennis en lounge met WiFi. Gratis parking.
Imagine: rustig en comfortabel hotel in resort stijl met panoramische uitzichten. Een
perfecte basis om te genieten van de kleuren, geuren en vormen van het Terceira of het
“derde eiland” dat in 1427 werd ontdekt.

24

ANGRA DO HEROÍSMO - HOTEL CRUZEIRO****

Ligging: gelegen in het centrum van het pittoreske Angra do Heroísmo (UNESCO), vlakbij de belangrijkste bezienswaardigheden en tal van restaurantjes en bars. De luchthaven
bevindt zich op ± 25km.
Logies: de 59 kamers hebben een luxueuze badkamer met bad/douche, haardroger
en toiletartikelen en zijn ingericht met natuurlijke kleurelementen en houten vloer. Airco, minibar, safe, kabel-tv, gratis WiFi en koffie-en theefaciliteiten zijn voorzien. Naast
de standaardkamers (±24m²) zijn er ook ruimere superior (±29m²) en deluxe (±45m²)
kamers.
Faciliteiten: het restaurant serveert continentaal ontbijt, lunch, snacks en diner. Verder is
er een gezellige bar, 24-uurs receptie en gratis parking.
Imagine: nieuw hotel in het hart van de stad. Uitstekende keuze voor een stijlvol en comfortabel verblijf op Terceira!
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PICO

25

28

MADALENA - HOTEL CARAVELAS***

LAJES DO PICO - ALDEIA DA FONTE****

Ligging: onmiddellijk aan de haven van Madalena (Pico), een rustige havenplaats waar
de ferry naar Horta en São Jorge vertrekt. Ongeveer 10km van de luchthaven. In de
onmiddellijke omgeving zijn er enkele leuke lokale bars, restaurants en disco tijdens het
weekend.
Logies: 127 gerenoveerde kamers met badkamer, haardroger, airco, satelliet-tv en
balkon.
Faciliteiten: continentaal ontbijtbuffet, bar, gratis WiFi, tuin met openluchtzwembad
en ligzetels (tijdens het seizoen), tv-salon, kapper en massages mogelijk tegen betaling.
Gratis publieke parking. In de omgeving: whale watching en duiken.
Imagine: eenvoudig hotel met een uitstekende locatie en mooie uitzichten op de Pico
vulkaan en oceaan.

26

PIEDADE - O ZIMBREIRO

Ligging: in een dorpje aan de oostkust van het eiland Pico, ±40 minuten rijden van
Madalena. Wagen is aan te raden. Restaurant op 10 minuten rijden.
Logies: 5 smaakvol ingerichte kamers met badkamer (douche). De superior kamers zijn
ruimer en hebben een balkon met uitzicht op zee.
Faciliteiten: rijkelijk en gevarieerd ontbijt, terras met subliem uitzicht, salon met gratis
WiFi, mooie tuin met zwembad (chloorvrij), ligstoelen en badhanddoeken. De eigenaars
stellen om de andere dag een uitstekend 3 gangen diner voor, geïnspireerd op de Frans/
Belgische keuken met lokale ingrediënten en producten uit hun tuin.
Imagine: harmonieuze en charmante B&B, paradijsje voor rustzoekers.
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Ligging: zeer rustig gelegen aan de zuidkust, ±3km van het kleine centrum en ±35km
van de luchthaven. Wagen is noodzakelijk.
Logies: 40 rustieke en eenvoudige kamers verdeeld over 6 in basalt opgetrokken huizen.
De standaard (±20m²) en deluxe (±25m²) beschikken over een badkamer, haardroger, tv,
verwarming en gratis WiFi. De studio’s en suites (±50m²) hebben een zithoek, koffiefaciliteiten en 2 suites met kitchenette.
Faciliteiten: restaurant Fonte cuisine met gevarieerde menu’s (ook vegetarisch), terras,
bar, lounge en gratis parking. Weelderige tuin met o.a. een wandelpad tot aan de oceaan
met directe toegang tot de zee, waar het relatief veilig zwemmen is en het zonneterras
met zoutwaterzwembad. Ter plaatse is er een ruim aanbod aan activiteiten: duiken, wandelen, fietsen, vissen, walvisobservatie en beklimming van de vulkaan.
Imagine: karaktervol geheel in een oase van stilte, een aanrader voor natuurliefhebbers.

27

MADALENA - BAIA DA BARCA****

Ligging: onmiddellijk aan zee in het rustige dorp Madalena, op ongeveer 800m van de
haven, ±400m van een natuurlijk gevormd zwembad in zee en ±8km van de luchthaven.
Logies: 10 nieuwe appartementen T1 (±50m²) en T2 (80m²), het gebruik van de typisch
zwarte basaltsteen vormt een mooi contrast met de witte muren. Alle logies zijn uitgerust met een badkamer met douche, airco, zithoek met open haard, tv, DVD-speler, terras
of balkon met panoramisch uitzicht, kitchenette met elektrisch fornuis, microgolf, koelkast en koffiezet. Bed- en badlinnen zijn aanwezig.
Faciliteiten: ontbijtruimte, kleine bar, gratis Wifi, tuin, zonneterras met zoutwaterzwembad, ligbedden en parasols, kleine spa met jacuzzi en sauna. Gratis parking.
Imagine: een verblijf op Pico is ideaal om te ontsnappen aan de alledaagse drukte,
te genieten van het geluid van de ruisende oceaan en de ongerepte natuur.
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PRAINHA - ADEGAS DO PICO

Ligging: een prachtige locatie, op ±800m van het zandstrand en de natuurlijke zeezwembaden. Dorpje met winkel, bar en een goed restaurant, ±12km van het groter dorp
São Roque op Pico.
Logies: 12 traditionele huisjes in vulkaansteen verspreid over het dorp. Huisjes met 1,
2 of 3 slaapkamers, ingerichte keuken, salon, televisie en bbq. De huisjes met 2 slaapkamers beschikken over een wasmachine en deze met 3 slaapkamers ook over een vaatwas. Op aanvraag: DVD-speler, gratis WiFi, baby bedjes en schoonmaak. Bed- en badlinnen zijn aanwezig, eindschoonmaak is inbegrepen.
Faciliteiten: receptie met gratis WiFi. In de omgeving: duiken, snorkelen, fietsen, wandelroutes, wijn- en kaasdegustatie.
Imagine: authentiek een charmant logeren bij José.

FAIAL
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POUSADA DE HORTA

Ligging: in een gerenoveerd fort uit de 16de eeuw, pal in het charmante centrum van
Horta, onmiddellijk aan de jachthaven en ±11km van de luchthaven. Meermaals per dag
kunt u de ferry nemen tussen de eilanden Faial en Pico, een traject van ±7km.
Logies: 28 smaakvol ingerichte kamers met badkamer, haardroger, airco, kabel-tv,
minibar en safe. De 18 superior kamers en 2 suites hebben een balkon en zicht op zee.
Voorzieningen voor rolstoelgebruikers en communicerende kamers.
Faciliteiten: restaurant met buffet en à la carte maaltijden, bar, terras, openluchtzwembad (5x12m) met ligbedden en parasols, lounge met gratis WiFi en parking. In de buurt:
dolfijn- en walvisobservatie.
Imagine: pousada Santa Cruz is een goede keuze voor een stijlvol verblijf in dit gezellig
havenstadje.
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HORTA - HOTEL DO CANAL****

Ligging: perfect gelegen beneden in het centrum, met zicht op de baai en het vulkaaneiland Pico, direct aan de jachthaven en ±11km van de luchthaven. Horta, de levendige
hoofdstad heeft een internationale uitstraling dankzij de haven die sinds eeuwen een
ankerplaats is voor trans-Atlantische zeelui. Faial is een zalig eiland met groene heuvels,
witte huizen, rode molens en lange hagen blauwe hortensia’s.
Logies: 103 comfortabele kamers met op de scheepvaart geïnspireerde decoraties, badkamer, haardroger, kabel-tv, minibar en gratis WiFi. Voorzieningen voor rolstoelgebruikers.
Faciliteiten: restaurant Clipper met buffet en à la carte service, op de eerste verdieping
is er een bar met terras en panoramisch uitzicht op de majestueuze vulkaan, lounge met
WiFi, kleine fitness, jacuzzi, sauna en stoombad. Gratis parking.
Imagine: dit degelijk hotel met een internationaal karakter heeft als grootste troeven de
superbe locatie en een onvergetelijk uitzicht.
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CASTELO BRANCO - QUINTA DA MEIA EIRA

Ligging: op een domein van 60.000m² met uitzonderlijk zicht op zee en het eiland Pico,
in het rustige dorpje Castelo Branco, op ±10km van Horta. Restaurant en supermarktje
op wandelafstand.
Logies: 6 tof ingerichte en ruime kamers en 2 appartementen (uitgebreide kitchenette)
met houten vloer, authentiek meubilair, originele decoraties, badkamer, airco en televisie.
Faciliteiten: uitstekend ontbijtbuffet met huisgemaakte producten, overdekt en door de
zon verwarmd zwembad, salon met televisie, gratis WiFi, piano, boeken, etc... In de grote
tuin is er plaats om te relaxen, moestuin en terras met uitkijkpunt om vogels en walvissen
te spotten of om te genieten van de zonsondergang.
Imagine: uniek, comfortabel en rustig. Maak kennis met de zeer sympathieke en gastvrije eigenaars die tevens veel belang hechten aan ecologie en tradities.

HOTELS A LA CARTE
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HORTA - HOTEL HORTA****

Ligging: centraal gelegen in Horta, op wandelafstand van de haven, vanwaar u de ferry
naar Pico kunt nemen. De luchthaven bevindt zich op ±10km.
Logies: 80 gerenoveerde kamers met tapijt, badkamer (haardroger/toiletartikelen), airco,
kabel-tv, safe en gratis WiFi. Alle kamers hebben bovendien een balkon met zeezicht.
Faciliteiten: panoramisch restaurant en bar “Hortênsia” waar zowel lokale als internationale gerechten geserveerd worden. In de tuin met zwembad en bar is het aangenaam
vertoeven. Gratis parking.
Imagine: een comfortabel verblijf op een fantastische locatie! Ideale uitvalsbasis voor de
verkenning van het veelzijdige Faial. Het prachtige uitzicht over de baai van Horta en het
eiland Pico krijgt u er gratis bij!
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RIBEIRA FUNDA - CASAS D’ARRAMADA

Ligging: landelijk gelegen domein van 10.000m² met gerenoveerde huisjes. De ligging
tussen de Capelinhos vulkaan en de groene Caldeira krater biedt talrijke wandelmogelijkheden op Faial.
Logies: 6 individueel en authentiek ingerichte huisjes met badkamer, haardroger, woonkamer met kabel-tv, CD-speler, bemeubeld terras met barbecue, kitchenette met elektrische kookplaten, koelkast, microgolf, toaster en koffiezet. Gemeenschappelijke wasmachine en droogkast. Bad- en bedlinnen zijn aanwezig.
Faciliteiten: receptie met kleine bar, gratis WiFi, fietsenverhuur, gratis parking, ontspanningsruimte met snooker, tafeltennis, tafelvoetbal en darts. Het verwarmde en overdekte
openluchtzwembad (8x4m) met ligstoelen ligt op het hoogste punt van het domein en
biedt een prachtig uitzicht op de oceaan. ’s Morgens ontvangt u aan de deur een ontbijtmand met vers brood en eenvoudige maar lekkere lokale producten.
Imagine: laat u omringen door de goede zorgen van de toegewijde broer en zus die hier
geboren zijn. Een uniek verblijf in een rustiek kader met modern comfort.

Op de vorig pagina’s vond u een greep uit ons aanbod op de 6 meest
bezochte eilanden. Wij bieden à la carte ook andere accommodaties aan
en tevens kunnen we logies voorstellen op de overige eilanden van deze
wonderlijke archipel: Graciosa, Santa Maria en Corvo. Contacteer uw reisagent en wij maken met plezier een voorstel op maat.
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Kaapverdische eilanden
Afrikaanse betovering, Portugese charme.
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Ontdekking van Kaapverdië
8-daags programma Santiago, Fogo & Sal.

Dag 1

Brussel - Lissabon - Santiago

Dag 2

Cidade Velha

Vlucht via Lissabon naar Praia op het eiland Santiago. Bij aankomst transfer naar het hotel
Oasis Atlantico Praia Mar 4*, Praia. Check-in voor 3 overnachtingen.
Vertrek na het ontbijt voor een halve dagexcursie naar Cidade Velha, UNESCO werelderfgoed en eerste Europese stad in de tropen. Bezoek aan het fort van São Felipe, de Pelourinho (schandpaal), de kathedraal, de kerk en het klooster. Na de bezoeken terugkeer naar
Praia voor een korte verkenning van Plateau, het historisch hart van de stad. De Alexandre
de Albuquerque plaats is omgeven met koloniale gebouwen zoals het justitiepaleis, de
kerk, het gemeentehuis en de markt. Vrije tijd om zelf de levendige en kleurrijke stad
verder te verkennen of te ontspannen in uw hotel.

Dag 3

Praia - Tarafal - Praia

In de ochtend vertrek voor een volledige dag rondrit van het eiland. De eerste stop is São
Domingos, vooral gekend voor hun traditionele handwerk. Van hieruit rit naar São Jorge
dos Órgãos, op 400m hoogte. Korte stop in EcoVerde, een kleine botanische tuin. Verder
naar het hoogste punt van het eiland, Pico de Antónia (1394m). Daarna rit naar Assomada, de 2de grootste stad van Santiago waar u het Tabanka museum en de levendige
markstraten (enkel op woensdag en zaterdag) zal ontdekken. De volgende stop is aan
het Museum Renascença van Tarrafal, eens gebruikt als politieke gevangenis en daarna
kleine wandeling door het dorpje met zijn prachtig strand met palmen. Lunch ‘with a
view’ in Tarrafal. Terugkeer naar Praia via de kust, met stops in Porto Formoso, Calheta de
São Miguel en Pedra Badejo. Fotostop aan de Vallei van de 1000 palmen in Santa Cruz.

Dag 4

Santiago - Fogo

Transfer naar de luchthaven voor de binnenvlucht naar São Filipe (Fogo). Bij aankomst
transfer naar The Colonial Guest House, São Filipe. Check-in en overnachting. Vrije tijd om
zelf op ontdekking te gaan in het charmante koloniale stadje met zijn kleurrijke huizen.

Dag 5

Chã das Caldeiras

‘s Morgens vertrek naar het vulkanisch Natuurpark van Fogo. Bezoek aan Forno, waar u

meer te weten komt over de druppelirrigatie die de landbouwers hier gebruiken. Daarna naar Achada Furna, waar na de eruptie van 1995 en 2014 nieuwe huizen gebouwd
werden voor de gemeenschap die voordien in de krater leefde. Lunch in een lokaal
restaurant. Wandeling door het dorp dat door de lokale gemeenschap heropgebouwd
wordt op de laatste lavalaag. Gelegenheid om bij Ramiro te proeven van de traditionele
wijn “Manecon” en de plaatselijke koffie. Terugrit naar uw hotel.

Dag 6

Fogo - Sal

Dag 7

Sal

Dag 8

Sal - Brussel

Transfer naar de luchthaven voor uw vlucht naar Sal, via Praia. Bij aankomst overbrenging
naar uw hotel Morabeza 4*, Santa Maria. Vrije namiddag om te genieten van het prachtige strand.
Na het ontbijt aanvang van een halve dag excursie. Vertrek naar Mudeira. De brede baai is
beschermd gebied omdat de karetschildpadden hier hun eieren leggen en omwille van
enkele bijzondere koraalriffen. Via de haven van Palmeira verder naar Buracona, beroemd
vanwege zijn natuurlijk zwembad, gevold door de luchtspiegelingen van Terra Boa. Korte stop in de slaperige hoofdstad Espargos. De rit gaat verder langs een bruin en kaal
landschap. Het hoogtepunt van deze excursie zijn de zoutpannen van Pedra de Lume.
De pannen in de krater vormen een weids panorama waar mag gezwommen worden,
of beter drijven want het zoutgehalte is 20 keer hoger dan in de Dode Zee. Terugkeer via
de duinen van Ponta Preta en Algodeira. Vrije namiddag in uw hotel en overnachting.
Vrije tijd tot aan de transfer naar de luchthaven. Check-in voor uw vlucht naar Brussel
(rechtstreeks of via Lissabon).

Imagine More

Indien u liever wat langer op een bepaald eiland verblijft of andere eilanden van Kaapverdië wil ontdekken, passen wij alles aan volgens uw persoonlijke voorkeur. Meer info
bij uw reisagent.
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Dag 1

Brussel - Lissabon - São Vicente

Dag 2

São Vicente - Sao Antão

Vlucht vanuit Brussel naar São Vicente via Lissabon met TAP. Bij aankomst op het 2de
grootste eiland van de archipel, transfer naar uw hotel Casa Colonial, Mindelo voor de
overnachting.
‘s Morgens transfer naar de haven van Mindelo om in te schepen op de ferry naar São
Antão. Dit traject (1u) levert magische panorama’s op. Aankomst in Porto Novo omstreeks
09u00. Onthaal door uw gids en vertrek voor de ontdekking van het eiland. In Ponta do
Sol bezoekt het Joodse kerkhof, de haven en het stadshuis. Lunch in Ponta do Sol. Verder
naar Fontainhas met onderweg prachtige uitzichten over de zee, de bergen, de akkers
en de kliffen. Aankomst in Vale Do Paul, één van de meest groene valleien van het eiland.
Bezoek aan een suikerrietplantage en uitleg door Senhor Ildo Beros, een Joods afstammeling, over de traditionele suikerrietproductie. Degustatie van suikerrietproducten zoals de grogue, punch, stroop en siroop. Transfer naar uw hotel Pedracin Village 3*, Boca
Coruja/Ribeira Grande voor 3 overnachtingen.

Dag 3-4 São Antão

Op wandel in Kaapverdië
8-daags natuur- en wandelprogramma op São Vicente en São Antão.

Vrij verblijf. Er zijn verschillende trekkingsmogelijkheden die u optioneel op voorhand of
ter plaatse bij de lokale correspondent kunt boeken.
Trekking 1: Vulkaan, likeur en koffie: niveau medium, dagexcursie, ±4uur trekking.
Trekking 2: Coculi kerk, planten en bezoeken: niveau medium, dagexcursie, ±4uur
		
trekking.
Trekking 3: Kliffen en rotssculpturen van de Noordkust: niveau medium, dagexcursie,
		
±5uur trekking.
Trekking 4: Expert trekking: niveau gevorderden, dagexcursie, klim tot 900m.
Dagexcursie: Ontdekking van de inheems plantenwereld met gespecialiseerde gids.

Dag 5

São Antão - São Vicente

Dag 6

São Vicente

Na het ontbijt vrije tijd tot aan de transfer naar de haven in Porto Novo voor de ferry naar
São Vicente. Bij aankomst kort rit naar uw hotel Casa Branca 4*, Mindelo voor 3 nachten.
Mindelo is een plezierig en kleurrijk stadje met koloniale architectuur en tevens de geboorteplaats van Cesária Évora, de grande dame van de morna.
De dagexcursie begint met het stadbezoek van Mindelo, met een eerste stop aan de
Mirador Fortim voor een prachtig panoramisch uitzicht. Via de Avenida Marginal gaat het
verder naar de lokale markt, Torre de Belém, een kleinere replica van de toren in Lissabon
en de vismarkt. De route gaat verder richting Calhau-vulkaan, een uitgedoofde krater van
140m hoog, en de kleine witte zandstrandjes van Praia Grande. Lunch in het vissersdorpje
Calhau, helemaal aan de oostkant van het eiland. Via de hoogste top Monte Verde (750m)
daalt u opnieuw af naar de beschutte baai van Baía das Gatas voor een frisse duik in de
oceaan. Terugkeer naar Mindelo en stop aan het charmante vissersdorpje van Salamansa.

Dag 7		São Vicente
Vrij verblijf.

Dag 8

São Vicente - Brussel

Na het ontbijt transfer naar de luchthaven voor uw retourvlucht via Lissabon.

Imagine More

Indien u liever wat langer in een bepaalde regio verblijft of andere eilanden van Kaapverdië wil ontdekken, passen wij alles aan volgens uw persoonlijke voorkeur. Meer info
bij uw reisagent.

74

terend landschap vormen. Er zijn verschillende trekking mogelijkheden die u voordien of
ter plaatse kunt bijboeken.

Dag 4

São Antão - São Vicente

Dag 5

São Vicente - Fogo

Dag 6

Chã das Caldeiras

Dag 7

Fogo - Santiago

Dag 8

Cidade Velha

Dag 9

Praia - Tarafal - Praia

Na het ontbijt, vrije tijd tot aan de transfer naar de haven in Porto Novo voor de ferry naar
São Vicente. Bij aankomst, transfer naar uw hotel Casa Colonial, Mindelo voor 1 nacht.
Overbrenging naar de luchthaven voor de binnenvlucht naar São Filipe. Bij aankomst,
transfer naar The Colonial Guest House, São Filipe. Check-in voor 2 overnachtingen. Vrije
tijd om zelf op ontdekking te gaan in het charmante koloniale stadje met zijn kleurrijke
huizen.

Kaapverdië
in vogelvlucht
10-daags programma São Vicente - São Antão - Fogo - Santiago.

Dag 1

Brussel - Lissabon - São Vicente

Vlucht vanuit Brussel naar São Vicente via Lissabon met TAP. Bij aankomst onthaal door de
lokale correspondent en ontdekking van het eiland. De excursie begint met het stadbezoek van Mindelo, met een eerste stop aan de Mirador Fortim voor een prachtig panoramisch uitzicht. Via de Avenida Marginal gaat het verder naar de lokale markt, de Torre
de Belém en de vismarkt. De route gaat verder naar de hoogste top Monte Verde (750m).
Nadien daalt u opnieuw af naar de beschutte baai van Baía das Gatas voor een frisse
duik in de oceaan. Terugkeer naar Mindelo en stop aan het charmante vissersdorpje van
Salamansa. Transfer naar uw hotel en overnachting in Casa Colonial, Mindelo.

Dag 2

São Vicente - São Antão

‘s Morgens transfer naar de haven van Mindelo om in te schepen op de ferry naar São
Antão. Dit traject (1u) levert magische panorama’s op. Aankomst in Porto Novo omstreeks
09u00. Onthaal door uw gids en vertrek voor de ontdekking van het eiland. In Ponta do
Sol bezoekt u het Joodse kerkhof, de haven en het stadshuis. Lunch in Ponta do Sol.
Verder naar Fontainhas met onderweg prachtige uitzichten over de zee, de bergen, de
akkers en de kliffen. Aankomst in Vale Do Paul, één van de meest groene valleien van het
eiland. Bezoek aan een suikerrietplantage en uitleg door Senhor Ildo Beros, een Joods
afstammeling, over de traditionele suikerrietproductie. Degustatie van suikerrietproducten zoals de grogue, punch, stroop en siroop. Transfer naar uw hotel Pedracin Village 3*,
Boca Coruja/Ribeira Grande voor 2 overnachtingen.

Dag 3

São Antão

Vrij verblijf op het (wandel) eiland waar de grillige bergpieken en diepe dalen een schit-

‘s Morgens vertrek naar het vulkanisch Natuurpark van Fogo. Bezoek aan Forno waar u
meer te weten komt over de druppelirrigatie die de landbouwers hier gebruiken. Daarna
naar Achada Furna, waar na de eruptie van 1995 en 2014 nieuwe huizen gebouwd werden voor de gemeenschap die voordien in de krater leefde. Lunch in een lokaal restaurant. Wandeling door het dorp dat door de lokale gemeenschap heropgebouwd wordt
op de laatste lavalaag. Gelegenheid om bij Ramiro te proeven van de traditionele wijn
“Manecon” en de plaatselijke koffie. Terugrit naar uw hotel.
Na het ontbijt transfer naar de luchthaven voor uw vlucht naar Praia (Santiago). Bij aankomst overbrenging naar uw hotel Oasis Altantico Praia Mar 4*, Praia voor 3 overnachtingen. Vrije tijd.
Vertrek na het ontbijt voor een halve dagexcursie naar Cidade Velha, UNESCO werelderfgoed en eerste Europese stad in de tropen. Bezoek aan het fort van São Felipe, de Pelourinho (schandpaal), de kathedraal, de kerk en het klooster. Na de bezoeken terugkeer naar
Praia voor een korte verkenning van Plateau, het historisch hart van de stad. De Alexandre
de Albuquerque plaats is omgeven met koloniale gebouwen zoals het justitiepaleis, de
kerk, het gemeentehuis en de markt. Vrije tijd om zelf de levendige en kleurrijke stad
verder te verkennen of te ontspannen in uw hotel.
In de ochtend vertrek voor een volledige dag rondrit van het eiland. De eerste stop is
São Domingos, vooral gekend voor hun traditionele handwerk. Van hieruit rit naar São
Jorge dos Órgãos, op 400m hoogte. Korte stop in EcoVerde, een kleine botanische tuin.
Verder naar het hoogste punt van het eiland, Pico de Antónia (1394m). Daarna rit naar
Assomada, de 2de grootste stad van Santiago waar u het Tabanka museum en de
levendige markstraten (enkel op woensdag en zaterdag) zal ontdekken. De volgende
stop is aan het Museum Renascença van Tarrafal, eens gebruikt als politieke gevangenis,
en daarna kleine wandeling door het dorpje met zijn prachtig strand met palmen. Lunch
‘with a view’ in Tarrafal. Terugkeer naar Praia via de kust, met stops in Porto Formoso,
Calheta de São Miguel en Pedra Badejo. Fotostop aan de Vallei van de 1000 palmen in
Santa Cruz.

Dag 10 Santiago - Brussel

Vrije tijd tot aan de transfer naar de luchthaven voor uw retourvlucht.

Imagine More

Indien u liever wat langer in een bepaalde regio verblijft of een ander eiland van Kaapverdië wil ontdekken, passen wij alles aan volgens uw persoonlijke voorkeur. Meer info
bij uw reisagent.
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