
Met vertrouwen op reis!

De betere hotels Reisbegeleiding bij alle vliegreizen Eigen luxe touringcars Opstappen in Limburg Veel inclusief

Lissabon; laat u aangenaam verrassen!
Prachtig Lissabon met het bekende hotel
Vila Galé Opera ****

Speciaal voor u ingekocht! Even geen interesse in het jaarlijks
terugkerende Carnaval dan is Lissabon een perfect alternatief! ‘De
witte stad’ is de romantische naam die Lissabon in vele boeken krijgt
toegedicht. De hoofdstad verheft zich boven de noordelijke oever van
de Taag en strekt zich uit over zeven heuvels. U vindt er
schilderachtige, bochtige en smalle straatjes, maar ook brede
avenues, pleinen en fonteinen. De oudste wijk van Lissabon, Alfama,
ligt aan de voet aan het kasteel Castelo de São Jorge. Het is een
labyrint van smalle, bochtige straatjes, poorten en trappen. Kleurige
gevels met bont, wapperend wasgoed en vele bloempotten maken
de wijk tot een idyllisch geheel. Laat u onderdompelen in deze
typische Portuguese sfeer. Tijdens het middaguur zijn de straatjes
doordrongen met geuren van verse knoflook en gebakken vis. Na het
vallen van de avond kunt u in de cafés luisteren naar weemoedige
fadomuziek. Maakt u vooral een rit met tram 28; deze tram brengt u
door de nauwe en steile straatjes van de binnenstad. U rijdt langs vele
bezienswaardigheden in de wijken Baixa, Graça en Alfama. Een ritje
van zo’n 50 minuten. Het beginpunt is bij Praça do Martim Moniz. Tip:

4 dagen vanaf
€ 565,- p.p.

Inclusief
Transfer per luxe touringcar Limburg
– Brussel v.v.

Rechtstreekse vlucht met TAP Air
Portugal Brussel - Lissabon v.v.

23 kg. ruimbagage p.p.

Transfer luchthaven – hotel v.v.

3 nachten in 4* hotel Vila Galé Opera

3 x ontbijtbuffet

Ochtendexcursie per bus en met gids
door Lissabon

Hele dagexcursie naar Sintra &
Cascais
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ga vroeg, het kan druk zijn. Absoluut de moeite waard, vergeet u
fotocamera niet! Door prima vluchttijden bent u 4 volle dagen in deze
mooie stad, met verblijf (logies/ontbijt) in het comfortabel en zeer
centraal gelegen hotel Vila Galé Opera ****. De bekende Vila Galé
keten staat garant voor een heerlijk verblijf. Zoals u uiteraard van ons
gewend bent is de transfer naar de luchthaven van Brussel inclusief.
Tevens reist onze ervaren Het Zuiden en Jacobs reisbegeleiding vanaf
dag 1 met u mee. Vanwege de vroege landing is er gelijk aansluitend
aan de transfer een interessante en uitgebreide stadsrondrit met NL-
talige gids. Op dag 3 geniet u van een hele dagexcursie naar bijzonder
Sintra & Cascais uiteraard met een ervaren gids. Een stedentrip met
genoeg vrije tijd om de stad in uw eigen tempo te ontdekken.
Vanwege de temperatuur in februari hoeft u het zeker niet te laten;
zelfs in februari kunt u genieten van een bica op het terras. Lissabon
wacht op U, gaat u mee?

 

Dag 1 - Vrijdag 21 februari

Limburg – Brussel – Lissabon

Vanuit uw opstapplaats in de hele vroege ochtend per bus naar
Brussel voor de vlucht om 06.00 uur (onder voorbehoud) met TAP
naar Lissabon. U landt tegen 07.45 uur (het is in Portugal 1 uur
vroeger). Er staat een bus klaar om u naar uw hotel te brengen. Maar
deze ochtend maakt u tijdens een uitgebreide stadsrondrit met NL-
talige gids al kennis met deze prachtige, veelzijdige hoofdstad. Geniet
van Torre de Belem, Alfama, de Vasco da Gama brug. Rond het
middaguur kunt u inchecken en de rest van de dag is ter vrije
besteding. Ontdek de prachtige winkelstraten en neem u tijd om te
verdwalen in Alfama. De rest van de dag is ter eigen invulling.
Overigens kunt u in het hotel prima eten maar dan is reserveren aan
te bevelen. Overnachting in uw hotel.

Dag 2 - Zaterdag 22 februari

Vrije tijd

Na het ontbijt heeft u tijd om zelf de stad te ontdekken! Een echte
aanrader is om vandaag een Hop on Hop off bus te kiezen, of de
tramrit met nummer 28 uit te proberen; dwars door het oude hart van
Lissabon, Alfama. U bepaalt zelf wáár u in en uitstapt en hoe lang u
ergens blijft. Onze reisbegeleiding zal u met raad en daad bijstaan,
uiteraard kunnen zij u tevens informeren waar u heerlijk kunt dineren
en wellicht genieten van een fado avond. Overnachting in uw hotel.

Dag 3 - Zondag 23 februari

Spauwen Travel reisbegeleiding
gedurende gehele reis

Exclusief
Niet genoemde maaltijden en
entrees

Verzekeringen

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Reserveringskosten € 29,50

Fooien

Toeristenbelasting ca € 2,- per
persoon per dag
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Sintra & Cascais

Na het ontbijt volgt er een mooie dag naar Sintra en Caiscais samen
met uw ervaren NL-talige gids. Verbaas u over de kleurrijke vormen
van het paleis van Sintra. Via een fotostop bij de Rocca di Cabo komt u
in de bekende badplaats Cascais waar tijd is om te shoppen of te
lunchen. Daarna rijdt u via Estoril terug naar Lissabon. Overnachting
in uw hotel.

Dag 4 - Maandag 24 februari

Lissabon – Brussel – Limburg

Na het ontbijt heeft u nog de gehele dag om zelf te genieten van deze
prachtige hoofdstad. Kies voor het shoppingcentrum, een van de
mooie kerken, het Parque das Nacoes, of een boottocht op de Taag.
Pas in de late namiddag is de transfer naar de luchthaven gepland. U
vliegt om 19.55 uur terug naar Brussel. De landing is om 23.45 uur
voorzien. Dan staat onze luxe touringcar weer voor u klaar om u veilig
naar Limburg te rijden. Dan komt er een einde aan een mooie
ontdekkingsreis door Lissabon. U kunt nog heerlijk nagenieten van al
uw mooie foto’s. Graag zien we u weer terug op één van onze andere
reizen.

Hotelinformatie

Vila Galé Opera ****

Het moderne 4 sterren hotel Vila Galé Opera ligt naast de rivier de
Taag en de levendige buurt Docas waar veel restaurants en bars te
vinden zijn. Dit 4-sterrenhotel beschikt over een binnenzwembad, een
gezondheidsclub en gratis WiFi. Elke kamer is comfortabel ingericht
en voorzien van een zitje, koffie- en theefaciliteiten, een kluisje en de
optie roomservice. Badkamer met bad/douche en haardroger. Het
restaurant van Vila Gale Opera serveert een uitgebreid ontbijtbuffet
en zowel buffet- als à-la-carte menu’s voor lunch en diner. Elke
maaltijd wordt vergezeld door wijnen uit Alentejo.

Hotel verzorging: Logies en ontbijt
Eenpersoonskamertoeslag: € 190,-

Hotel website: https://www.vilagale.com/
Hotel adres: Travessa do Conde da Ponte, 1300-141 Lissabon, Lisboa,
Portugal
Trip Advisor: tripadvisor.nl

Overige info
Programma onder voorbehoud van
wijzigingen

Minimum aantal deelnemers: 25

Bij vliegreizen en (rivier)cruises
hanteren wij afwijkende
annuleringsvoorwaarden
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