Reisvoorstel Portugal 15-18 mei 2020
Reisschema gebaseerd op vluchten met Transavia Airlines exclusief ruimbagage incl 10 kilo
handbagage.
15 mei, vrijdag, Amsterdam – Lissabon 17.40 – 19.45.
18 mei, maandag, Lissabon – Amsterdam 20.35 – 00.30.
Programma vanaf aankomst in Lissabon.
Landen op Lissabon en eerst de mediterrane lucht opsnuiven! Snel de metro in die zich voor
de uitgang van de luchthaven bevindt. Koffers naar de kamer en de stad in.
Lissabon kent heel veel terrassen waar ze heerlijke wijnen schenken. Dus op deze mooie
avond eerst maar eens een witte wijn.
Zaterdag ga je Lissabon ontdekken. Een stad waar nog de sfeer hangt van rust en tijd
hebben voor elkaar. Wanneer je begint met de electrico 28, de wereldberoemde tram van
Lissabon.
De beste tip is om op te stappen is op Praça Martim Moniz vroeg in de ochtend. Dit onder
meer om de rijen toeristen te voorkomen. Stap onder meer uit bij het vermaarde Castelo de
São Jorge, kijk daar over de stad uit en vervolg je tocht terug naar Praça do Rossio. Laat
daar je schoenen poetsen of drink een glaasje Ginjinha op Largo São Domingos 8. Goed kijken
want het is een soort van etalage van waaruit je de kersenlikeur aangereikt krijgt.

Daarna dwaal je af door de winkelstraatjes naar de haven. De bekendste is Rua Augusta.
Veel restaurants voor een kop koffie of een lunch. Neem ook zijstraatjes en verbaas je over
de winkels uit de vorige eeuw die hier en daar nog hun best doen te overleven.
Aangekomen op het Praça do Comércio rechtsaf naar de Avenida 24 Julho waar je aan het
begin de Mercado da Ribeira vindt. De oude markt omgebouwd tot een geweldige
ontmoetingsplaats waar ze de wereldberoemde pasteis de Nata verkopen. Bart, die we later
op zijn wijngaard gaan bezoeken, heeft op deze markt in 1981 nog zijn bloemen verkocht!
Daarover later meer!
Afhankelijk van de tijd en je interesse kun je van hieruit nog met de tram naar de toren van
Belém. Daar bevindt zich ook Mosteiro dos Jerónimos, een prachtig klooster of bezoek de
Botanische tuinen. Voor museum liefhebbers is er het Museu Dos Coches. Een prachtige
collectie oude rijtuigen.
Uiteraard kun je ook in de stad blijven om aan de Rua Áurea met de Santa Justa lift naar de
bovenstad kunt gaan. Daar bevinden zich veel grote, kleine, beroemde en gewone winkels.
’S avonds kun je fantastisch uitgaan in de Alfama waar veel cafeetjes
zitten waar je naar de Fado, het Portugese levenslied kunt luisteren.
Ook in de Bairro Alto begint zo rond middernacht het uitgaansleven.
Let op: Zondagmorgen om 9.30 uur gaan we naar Arraiolos. Daar
woont de Hillegommer Bart de Vetten op zijn wijnboerderij.
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Zondagmorgen om 9.30 uur vertrekken we naar Arraiolos. Afhankelijk van het aantal
deelnemers met auto’s of een klein busje. De tocht voert over de langste brug, 12 kilometer,
van Europa. Vernoemd naar de Portugese ontdekkingsreiziger Vasco Da Gama.
Dan naar het oosten via de snelweg die in 1997 is aangelegd voor de wereldtentoonstelling
in Lissabon. Daarvoor reden we over een smalle tweebaansweg met alle vrachtverkeer van
en naar Spanje! Onderweg even een Bica bij een wegrestaurant.
Aangekomen in Arraiolos eerst de koffers wegbrengen naar het hotel en dan gaan we lopend
naar de wijngaard van Bart de Vetten. De wijngaard ligt op tien minuten lopen aan de
zuidzijde van het dorp in een dal. Daar staat de koffie klaar met Pasteis de Nata.
We krijgen een introductie over het ontstaan van de wijngaard en het leven op een boerderij.
Lopend langs de wijnranken geeft Bart uitleg over de werkzaamheden en wat er zoal bij komt
kijken om een wijngaard in beheer te hebben.
Weer terug op het grote terras staat er een heerlijke koele Vinho Verde klaar!
Er wordt een lunch geserveerd met typische Portugese
gerechten. Tijdens de lunch gaan we de wijnen van
Bart proeven. Wanneer het tegen vieren loopt, gaan we
terug naar het dorp om wat te rusten, aan het
zwembad van het hotel te zitten of het dorp te bekijken.
’S Avonds gaan we eenvoudig eten in het dorp in een
van de restaurants.
Maandagmorgen vertrekken we 9.30 uur naar Évora, de hoofdstad van de Alentejo. Veel
Romeinse en Moorse invloeden zien we hier terug. We drinken koffie op het Praça Do
Giraldo en maken een korte wandeling door de stad. Daar zie je nog oude delen van het
aquaduct waar vroeger de stad water door kreeg. De overblijfselen van een Roemeinse
tempel en fraaie vergezichten over de provincie Alentejo.
Iedereen zorgt dat hij geluncht heeft als we om twee uur in de auto’s/bus stappen. Daarna
vertrekken we naar een kurkfabriekje in Azaruja. Daar zal Bart ons rondleiden en vertellen op
welke wijze de kurken voor de wijnflessen tot stand komen. De kurkfabriek ligt op de weg
naar Lissabon waar je dan rond 18.00 uur aankomt om in te checken naar voor het vliegtuig.
Op het vliegveld napraten en met een voldaan gevoel stap je dan om 20.35 uur in.
Portugal, até breve!!!
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De Hotels.
Lisboa
The 7 Hotel

The 7 Hotel ligt in het hart van het historische centrum van Lissabon, op 3 minuten lopen van
zowel het Rossio-plein als Chiado. Metrostation Baixa/Chiado ligt op slechts 1 minuutje
lopen verwijderd.
Het hotel beschikt over comfortabele, gerenoveerde kamers en studio's, die beschikken over
een flatscreen-tv met kabelzenders. Alle kamers zijn uitgerust met een eigen badkamer met
een bad of douche en gratis toiletartikelen. De meeste kamers hebben uitzicht op de straat
en de stad. Er is gratis WiFi beschikbaar.
Er kan tegen een toeslag een ontbijt geserveerd worden in de kamers. Als u in de studio
verblijft, dan kunt u lichte maaltijden bereiden in de kitchenette. De kleine eethoek is fijne
plek om te eten. U kunt ook uit eten gaan bij verscheidene restaurants in Lissabon, op
slechts 2 minuten loopafstand.
Chiado staat bekend als een van de meest iconische commerciële wijken van Lissabon. Een
andere beroemde commerciële wijk is de chique Avenida da Liberdade, op 750 meter van 7
Hotel. Het iconische Castelo de São Jorge ligt op 13 minuten loopafstand. De internationale
luchthaven Portela ligt op 7,5 km van The 7 Hotel.
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Santa Maria Maior is een geweldige keuze voor reizigers die geïnteresseerd zijn
in ambiance, wandelen en stadswandelingen.
2 persoonskamer of studio inclusief ontbijt voor 2 nachten verblijf E175,- per persoon.
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Verblijf in het hart van Lissabon –

Hotel Mundial
Mundial is een 4-sterrenhotel in de oude wijk Baixa Pombalina in Lissabon en beschikt over een
terras met een adembenemend panoramisch uitzicht over de stad en het kasteel van São Jorge.
Het Rossio-plein ligt op 2 minuten loopafstand en er is een gratis privéparkeerplaats op het
terrein, afhankelijk van beschikbaarheid.
De kamers van Hotel Mundial zijn in maart 2016 gerenoveerd en voorzien van airconditioning en
een traditioneel interieur. Ze hebben ook een satelliet-tv en een minibar. De eigen badkamer is
uitgerust met een haardroger en een badjas.
Het lichte restaurant Varanda de Lisboa serveert een à-la-cartemenu met streekgerechten. Zowel
vanuit het restaurant als vanaf de bar op het dak hebt u een fantastisch uitzicht over Lissabon. De
bar & winkel Adega Premium Winehouse is onlangs geopend en biedt een uitgebreide wijnkaart,
alsook een interieur dat is geïnspireerd op een authentieke wijnkelder. U kunt er lekkere kazen,
lokale chouriço worst en Portugese snacks bestellen.
Net naast de deur bevindt zich het Golden Sushi restaurant, dat Japanse smaken met
hoogwaardige producten en verse vis biedt. U kunt hier ook genieten van de unieke, gezellige
sfeer van het Portugal Boutique Hotel.
Het bekende uitgaansgebied Bairro Alto bereikt u te voet in 10 minuten, evenals de winkels en
cafés van Chiado. Pal tegenover het hotel vertrekt de beroemde tramlijn 28 en ook de Hop on
Hop off-bus voor stadsrondritten. Het iconische kasteel van São Jorge bevindt zich op 5 minuten
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rijden en in 10 minuten wandelt u naar diverse winkels en restaurants. De internationale
luchthaven van Lissabon is 6,5 km verwijderd van Hotel Mundial.

2 persoonskamer met 1 of 2 bedden inclusief ontbijt voor 2 nachten E175,- per persoon.
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ARRAIOLOS
Er wordt overnacht in een accommodatie in de buurt van de boerderij.

Casa Do Platano

Het Casa Do Platano is gelegen in Arraiolos, in de regio Alentejo, Portugal. Het beschikt over
moderne, kleurrijke kamers met een flatscreen-tv. Ook heeft het verblijf een buitenzwembad.
Het Casa Do Platano omarmt de principes van de oosterse filosofie. Elke kamer heeft een andere
kleur en elke kleur staat voor een ander energiecentrum (chakra). Alle kamers beschikken over
airconditioning, houten vloeren en een eigen badkamer.
Gasten kunnen ontspannen en mediteren in de tuin, of aan yoga doen op het zonneterras. Gratis
WiFi is aanwezig in alle openbare ruimtes van het Casa Do Platano. Het hotelpersoneel staat 24
uur per dag, 7 dagen per week tot uw beschikking.
Elke ochtend wordt er in de eetzaal een ontbijt geserveerd. Het bestaat uit onder meer verse jus
d'orange, verschillende soorten thee en koffie, en eigengemaakte zoete lekkernijen en gebak.
Het Arraiolos Castle ligt op slechts 500 meter van het Casa Do Platano. Het hotel heeft gratis
parkeergelegenheid.
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Superior 2 persoonskamer inclusief ontbijt E50,- per persoon.n
Pension met slechts 7 kamers!
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Pousada Convento de Arraiolos

Het Pousada Convento de Arraiolos biedt unieke accommodatie in een gerestaureerd 16e-eeuws
klooster, in een vallei in Arraiolos. Het biedt een buitenzwembad met ruime zonneterrassen en
een panoramisch uitzicht over de groene omgeving.
De Pousada Convento de Arraiolos combineert traditionele en moderne Portugese architectuur,
zowel binnen als buiten. De ruime kamers bieden standaard kabel-tv en een minibar. Ze
beschikken over een eenvoudige, moderne inrichting.
U kunt een potje tennissen op de eigen tennisbaan van het hotel, of tochten maken door de
omgeving, te voet, met de fiets of in een kano.
Het restaurant biedt traditionele Portugese specialiteiten en internationale gerechten. De bar
schenkt een selectie verfrissende drankjes.
Er is gratis parkeergelegenheid bij de accommodatie. Het centrum van Arraiolos bevindt zich op
1,2 km afstand. De stad Évora ligt 25 km verderop.
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Standaard 2 persoonskamer inclusief ontbijt E60,- per persoon.

Totale reissom Euro 450 of 460,- per persoon afhankelijk van het hotel in Arraiolas.
* 2 nachten verblijf in een hotel in Lissabon op basis van logies/ontbijt.
* 1 nacht verblijf in Arraiolas op basis van logies/ontbijt.
Vluchten met Transavia Airlines op basis van economy light met 10 kilo handbagage.
Uiteraard kan de reis uitgebreid c.q. verlengd worden naar eigen keuze.
De reissom is onder voorbehoud van beschikbaarheid en tevens gebaseerd op prijzen van
Transavia die afhankelijk van vraag en aanbod zijn.

