LISSABON, HET BRUISENDE HART
VAN PORTUGAL
Portugal

Dag 1 • België - Lissabon
We nemen onze vlucht naar Lissabon. Afhankelijk van onze vluchturen maken we een verkennende tocht door de stad met een paar fotostops.
Dag 2 • Lissabon
Deze ochtend wandelen we langs de kathedraal naar de Casa dos Bicos en klimmen gestaag door de kleurrijke volkse wijk Alfama naar de
Miradouro Santa Luzia, de hoogste heuvel van de stad. Vanaf hier hebben we een prachtig panorama over de Taag en de linkeroever. Op de
top bezoeken we facultatief het Castelo Sao Jorge (± € 7 pp), het bekendste kasteel van Lissabon dat vroeger instond voor de bescherming
van de stad en de haven. Met typisch historische trammetjes dalen we af naar de Baixa. ‘s Namiddags genieten we van vrije tijd of maken een
bijkomende wandeling door de stad met onze gids.
Dag 3 • Cascais - Sintra - Belem
Via Estoril, met het grootste casino van Europa, rijden we naar Cascais voor een fotostop aan het Castelo, met zicht op de stad, de jachthaven
en de Boca do Inferno, met zijn onwezenlijk landschap. Dan gaat het via de prachtige kustweg naar de Cabo da Roca, het meest westelijk
punt van het Europees continent. Nadien rijden we, met onderweg mooie vergezichten op het bijzondere landschap van de Serra, naar
Sintra. We bezoeken facultatief het Palacio Nacional (± € 10 pp), een uniek voorbeeld van een middeleeuws koninklijk paleis. Op de terugweg
houden we halt in Belem. Het monument van de zeevaarders, de Torré de Belém, en het monumentale klooster bij Jeronimos behoren tot
het werelderfgoed.
Dag 4 • Lissabon - België
Afhankelijk van onze vluchturen, genieten we nog van wat vrije tijd in de stad vooraleer we onze transfer naar de luchthaven nemen.
Opgelet: het programma kan aangepast worden in functie van de vluchturen

HOTEL RAMADA LISBON****

Ligging: net buiten de drukte van de stad gelegen met een mooi uitzicht op
Lissabon en de rivier de Taag, vlakbij metrostation met een goede verbinding
naar het centrum
Uitrusting: modern hotel met indrukwekkende glazen gevel met receptie, lift,
restaurant, bar, lounge, fitness, gratis wifi, standaardkamers met bad/douche,
toilet en haardroger, telefoon, tv, minibar, bureau, koffiefaciliteiten, airco
Maaltijden: ontbijtbuffet, ’s avonds 3-gangen maaltijden

INBEGREPEN

• Vlucht Lissabon heen en terug
• Transfers luchthaven-hotel-luchthaven & dag 3 met een plaatselijke autocar,
alle andere verplaatsingen te voet of met openbaar vervoer
• Kamer met ontbijtbuffet
• Gebruik van draadloze headset
• Begeleiding door een Nederlandstalige gids vanuit België

PRAKTISCHE INFORMATIE

• Bij boeking de identiteitsgegevens van alle deelnemers doorgeven

4 dagen / 3 nachten
kamer & ontbijt
Afreisdata

Prijs per persoon

(op basis van 2-pers.-kamer)

05 april 20

€ 565

05 juli 20

€ 565

10 oktober 20

€ 565

Toeslag

Prijs per persoon

Eenpersoonskamer

€ 125

Halfpension (3 avondmalen)

€ 68

Luchthaventransfer (per traject)

€ 35

Opstapplaats: luchthaven (definitieve vluchturen bij uw reisdocumenten)
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