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7-daagse reis naar Porto en Lissabon 
 

van zaterdag 27 mei tot en met vrijdag 2 juni 2017 

van maandag 12 tot en met zondag 18 juni 2017 
 

 

 

Beide reizen zijn volledig identiek qua vluchten, hotels en uitstappen in een luxe airco autocar. We 

vertrekken met Brussels Airlines vanaf Zaventem om 10.40 uur met aankomst in Porto om 12.10 

uur.  

Wij keren terug vanuit Lissabon om 12.30 uur met aankomst in Zaventem om 16.05 uur. 

Het voorziene programma: 

Dag 1: Brussel - Porto 

Aankomst in Porto en transfer naar Hotel NH Collecion Porto Batalha. Lunch en check-in van de 

kamers. In de namiddag bezoeken we het Fundação de Serralves museum voor moderne kunst 

gehuisvest in een schitterend gebouw te midden van een uitgestrekt park. Vervolgens staat de Igreja 

São Francisco (kerk) op het programma.  

Het Café Majestic, één van de 10 mooiste cafeetjes ter wereld of één van de wereldberoemde 

portwijnkelders worden niet vergeten. Avondmaal en overnachting in het hotel. 

  

Dag 2:  Porto 

In de voormiddag bezoeken we het beursgebouw Palácio da Bolsa. Het paleis is als nationaal 

monument geklasseerd en de grote binnentuin en de Arabische hal zijn meer dan de moeite waard.  

Nadien gaan we naar de Cais da Ribeira, de authentieke haven van Porto aan de noordoever van de 

Douro. De eraan verbonden wijk is een echte Portugese volksbuurt en eigenlijk een 

openluchtmuseum van de Portugese cultuur. Hier blazen we even uit op één van de vele terrasjes.  

Na de vrije lunch maken we een tocht langsheen de Douro, waarlangs de wijngaarden liggen voor 

de productie van de Portugese wijnen. Een proeverij zal zeker niet ontbreken.  

Avondmaal en overnachting in het hotel. 

 

 

Dag 3: Porto - Coimbra - Batalha - Lissabon 

Na het ontbijt vertrekken we naar Coimbra voor een uitvoerig bezoek aan de stad met o.a. de oude 

kathedraal, de beroemde bibliotheek en kapel van de universiteit.  

Facultatieve lunch. 

Op weg naar Lissabon maken we nog een stop in Batalha. Het prachtige klooster dat op de 

werelderfgoedlijst van UNESCO staat, is één van de populairste trekpleisters.  

Check-in, avondmaal en overnachting in Hotel Mundial.  
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Dag 4 en 5: Lissabon 

We bezoeken de mooiste plekjes van de stad tijdens uitgekiende 'lichte' wandelingen met o.a het 

Parque Eduardo VII, Praça Marquês de Pombal, terrasje aan de Praça da Figueira, de Moorse 

vestingwal Miradouro de Santa Luzia en andere.  

We gaan naar de Barrio Alto, de hogergelegen stad (via de beroemde elevador) en we nemen de tijd 

voor een bica (expresso koffie) in het beroemdste café van de stad,            

‘A Brasileiro’.   

Ook een bezoek aan enkele beroemde musea staat op het programma. 

Er is ruimte voorzien voor wat vrije tijd in het ultramoderne Amoreiras winkelcentrum. 

Avondmaal en overnachting in hotel Mundial. 

 

Dag 6: Lissabon - Sintra - Lissabon 

Na het ontbijt trekken we naar de beroemde Belém wijk, van waar Vasco da Gama in 1497 vertrok 

op ontdekkingsreis. We bezoeken het Jerònimos-klooster.  

In de namiddag rijden we naar Serra de Sintra gelegen op 15 kilometer van Lissabon aan de  voet 

van het Sintra-gebergte. Het is één van de mooiste plaatsen in Portugal met drie schitterende maar 

verschillende Palácio. 

Om de dag compleet te maken, bezoeken we de Cabo da Roca, het meest westelijke gelegen punt 

van Europa "waar het land eindigt en de zee begint".  

Avondmaal en overnachting in hotel Mundial.  

 

Dag 7:  

Ontbijt en bustransfert naar de luchthaven van Lissabon voor onze terugvlucht.  

 

Het gedetailleerde programma wordt verder toegelicht op onze voorvergadering die we plannen in 

de eerste maanden van 2017. 

 

PRIJS: 1 155 euro per persoon 

Toeslag single kamer: 265 euro 

Inbegrepen:  

- de vluchten met Brussels Airlines heen naar Porto en terug vanuit Lissabon 

- BTW en luchthaventaksen 

- 5 overnachtingen op basis van half pension en 1 overnachting met volpension 

- water en wijn inbegrepen bij de maaltijden 

- het vervoer in Portugal met een luxe airco autocar 

- alle inkomgelden overeenkomstig het programma 

- portoproeverij 

- Nederlandstalige gids gedurende de ganse reis (Jean-Louis Van Helmont) 

 

 

 

Niet inbegrepen:  

- extra dranken en persoonlijke uitgaven 

- overige maaltijden 

- annulatie- en reisverzekering. 

 

Inschrijven kan vanaf 19.9.2016 tot en met 30.9.2016 door overschrijving van een voorschot op 

rekening BE49 7340 2675 8871 van Seniorenclub KBC Brussel met mededeling ‘Porto 'B', 'M' of 'J'  

+ annulatieverzek. oké’. Code 'B' betekent dat beide periodes (zowel mei als juni) voor u oké zijn, 

code ‘M’ dat alleen mei past, code ‘J’ dat alleen juni past.  

Voor een dubbelkamer bedraagt het voorschot 300 euro per persoon, voor een single kamer is dit 

565 euro.  

Wij hopen dat we twee voltallige groepen mogen plezieren op deze prachtige reis.  

 

Het bestuur 


