Schetsen van Portugal

Vanaf

€ 495 p.p.
p

VAN PORTO NAAR LISSABON
11-daagse rondreis met huurwagen
•
•
•

Culturele driehoek Tomar, Batalha en Alcobaça
Geniet van het prachtige landschap van de Douro vallei
Mogelijkheid om te verlengen aan de Algarve
Meer info bij uw reisagent of op www.imaginetravel.be

V.U.: ImagineTravel, Koningin Astridlaan 29 (b.4), 8200 Brugge. Lic 7165

Dag 1 Porto
Neem bij aankomst in de luchthaven een taxi of de metro naar het centrum. Ophalen van de huurwagen op dag 3.
Dag 2 Porto
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.
Dag 3 Porto – Peso da Régua/Lamego (ca. 125 km)
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.
Dag 4 Douro vallei
Tijd om het unieke landschap van steile oevers met duizenden terrassen, traditionele quintas en afgelegen dorpen
met kleurrijke festiviteiten te verkennen.
Dag 5 Douro vallei – Coimbra (ca. 160 km)
Een bezoek aan de universiteitsstad Coimbra loont zeker de moeite. De grootste Romeinse opgraving met prachtige
mozaïekvloeren ligt in Conímbriga.
Dag 6 Coimbra – Alcobaça/Tomar (ca. 100 km)
Rit naar de culturele driehoek Tomar, Batalha en Alcobaça.
Dag 7 Tomar – Batalha – Alcobaça - Fátima
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.
Dag 8 Alcobaça/Tomar – Evora (ca. 200 km)
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.
Dag 9-10 Evora – Lissabon (ca. 130 km)
Rit naar Lissabon, de kosmopolitische stad aan de Taag gebouwd op verschillende heuvels. De charmante stad is een
smeltkroes van culturen en verschillende wijken. 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.
Dag 11 Lissabon – Brussel
Tot aan uw terugvlucht kunt u verder op ontdekking in deze nostalgische stad.
Inbegrepen
10 overnachtingen in een standaard kamer met ontbijt:
o 2n in HF Fenix Porto
o 2n in Quinta da Timpeira, Lamego
o 1n in Vila Galé Coimbra
o 2n in Dos Templarios, Tomar
o 1n in M’ar de Ar Muralhas, Evora
o 2n in Mundial, Lissabon
Niet inbegrepen
o Vluchten
o Huurwagen
o Verzekeringen
Prijzen onder voorbehoud van beschikbaarheid.

Periode
01/01-19/02/2021
20/02-22/03/2021
23/03-27/04/2021
28/04-25/07/2021
26/07-26/08/2021
27/08-29/10/2021
30/10-16/11/2021
17/11-29/11/2021
30/11-22/12/2021

Prijs p.p.*
€ 495
€ 510
€ 615
€ 650
€ 670
€ 650
€ 580
€ 510
€ 540

* Prijzen p.p. (in dubbel) – COMFORT.
Aanbod geldig volgens beschikbaarheid.

