
TWEE REIZEN NAAR PORTUGAL 
 

Dit jaar organiseerde de Seniorenclub twee groepsreizen naar Portugal: van 27 mei tot 2 juni 

en van 12 tot 18 juni, respectievelijk met 30 en 28 deelnemers. 

Een uitgebreid reisverslag van de tweede groep lees je hierna (met dank aan Chris). 

Gezien beide reizen omzeggens eenzelfde scenario en programma hadden, bevelen we graag dit 

verslag aan. 

In de eerste groep waren er meerdere leden die voor het eerst meereisden met de Seniorenclub. 

De reacties die we na de reis ontvingen, waren zeer positief. 

We lazen: mooie reis, genoten, goede gids, goed georganiseerd, maar vooral een groep waar 

iedereen aandacht gaf aan iedereen. 

Het niet-bezoeken van de bibliotheek in Coïmbra, de gauwdief, … het werden ‘voorvalletjes’. 

 

Nu veel leesgenot met het reisverslag en bekijk zeker ook op de website de vele prachtige foto’s. 

 

Porto en Lissabon juni 2017 
 

Maandagmorgen 12 juni om 8 uur stond iedereen, gepakt en gezakt, op de luchthaven van Zaventem. 

Alles verliep heel vlot bij het inchecken en na een rustige vlucht landden we in Porto waarna bustransfer 

naar ons hotel.  

In de namiddag vertrokken we samen met onze gids Jean-Louis op de Praça da 

Batalha waar het standbeeld van Pedro IV staat. Hij was de laatste koning van 

Portugal.  

Verder naar de Igreja Santo Ildefonso: een voorgevel die volledig versierd is 

met azulejo's die het leven van de H. Catharina uitbeelden.  

We wandelden langs het bekende Café Majestic, gelegen op een boogscheut van 

ons hotel. 

Daarna deden we de Mercado do Balhao aan, gebouwd tussen 1914-1917 in 

neoclassicistische stijl, de Praça da Liberdade met de Cãmara Municipal do 

Porto (stadhuis). 

Dan volgde een kleine klim naar de Igreja dos Clérigos, een barokkerk in 

rococostijl. Hoogte van de kerktoren: 75,60 meter. Het is ook de hoogstgelegen 

kerk van Porto. We bewonderden in de Rua do Carmo de beroemde 

boekenwinkel 'Livraria Lello'. Art nouveau. 

In de late namiddag bracht de autocar ons naar Vila Nova de Gaia waar we de portokelders van Croft 

bezochten. Na een deskundige uitleg konden we drie soorten porto's proeven.  

 

Op dinsdag vertrokken we om 9 uur naar de Igreja de Santo Antonio dos Congregados (azulejo's). 

Naar het Estação de São Bento (station). De naam komt van het klooster dat er vroeger stond. De muren 

van de stationshal zijn bezet met azulejo's. Ze geven een beeld van het traditionele leven in Noord-

Portugal.  

Daarna maakten we een wandeling over de Ponte Dom Luis I, een 

schitterende ijzeren brug uit het begin de 20ste eeuw, die de Douro 

overspant.  

We gingen naar een uitkijkpunt vanwaar we een mooi beeld hadden over 

de Douro, de stad en de brug. 

Daarna bezochten we de Sé (kathedraal). De ingangspoort uit de 17de 

eeuw werd gebouwd tussen twee burchten die gebouwd zijn in de 12de 

eeuw. We daalden langzaam af richting Douro.  

Hier wandelden we door een echte Portugese volkswijk met steile straatjes en oude huisjes, geschilderd in 

pasteltinten, door nauwe en soms donkere steegjes.  
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Om 12 uur bezochten we het Palácio da Bolsa. Dit beursgebouw is één 

van de belangrijkste historische monumenten en toeristische 

bezienswaardigheden in Porto en omstreken.  

De bouw ervan werd aangevat in 1842, op de plaats waar voordien het 

Sint-Franciscusklooster stond en het werd in neoklassieke stijl voltooid. 

Meer dan de moeite waard zijn de grote binnentuin en de Arabische hal. 

Die laatste dient tegenwoordig als zaal voor culturele evenementen.  

 

Om 15 uur: boottocht langsheen de zes bruggen op de Douro, de rivier waarlangs talloze wijngaarden 

liggen voor de productie van de beroemde Portugese wijnen.  

We eindigden de namiddag met een bezoek aan de Igreja S. Francisco.  

Marcel was jarig en we werden door hem getrakteerd op een aperitief. De Seniorenclub zorgde voor een 

attentie voor hem. 

 

Op woensdag vertrokken we om 8.15 uur naar Coimbra, ongeveer 120 km ten zuiden van Porto. De 

Moren hebben destijds Coimbra uitgebreid als stad. Coimbra is de streek waar veel kurkbomen staan en 

ook veel eucalyptusplantages. Het was vroeger de hoofdstad van Portugal en het centrum van de 

textielindustrie. 

Het is een echte studentenstad. De bibliotheek van de universiteit is 

wereldberoemd. Met haar grote eenheid in 

exterieur, interieur en decoratie, is de bibliotheek een schitterend 

voorbeeld van de barokstijl. Hier worden nog steeds ongeveer 

300.000 boeken, allen daterend van vóór 1800, bewaard.  

In de kelderverdieping worden boeken opgeslagen en 

gerestaureerd. Vleermuizen fladderen hier 's nachts  rond om 

de boeken proper te houden, ze eten de insecten op: papirofaten. 

De Sé Velha (Oude Kathedraal) is de oudste kerk van Portugal. Ondanks de vele veranderingen en 

toevoegingen is de basisstructuur uit de 12e eeuw bewaard gebleven.  

Na ons bezoek zakten we af naar de benedenstad langs de volkswijk van Coimbra. Nu zijn er vooral 

handelszaken, cafés. 

 

Na een autocarrit van ongeveer één uur kwamen we aan in Batalha.  

De Monasterio de Santa Maria da Vitoria dat op de werelderfgoedlijst van UNESCO staat, is één van de 

populairste trekpleisters van Batalha.  

De stijl in de kerk is typisch Portugees. Het is tevens één van de grootste meesterwerken van de gotische 

bouwstijl. Het is een nationaal monument. 

Rond 19 uur kwamen we aan in Lissabon.  

 

Donderdag: eerst een "sightseeing" per bus, daarna te voet naar de mooiste plekjes van de stad. 

Er werd een groepsfoto genomen aan de Miradoure Parque Eduardo VII aan het standbeeld van Marquès 

de Pombal. 

We daalden de Avenida da Libertade af, een mooie laan met plataanbomen.  

Praça dos Restauradores, standbeeld van "Zij die hersteld hebben". Palazio Force (de macht) 

Eden Theater, een Art-deco gebouw met veel groen en strakke rechte lijnen. 

Praça Pedro IV. Praça da Figueira met het standbeeld van Dom Joao da 

Câmara.  

Casa do Alentejo: hier vind men alle elementen van de Portugese cultuur 

terug, prachtige patio en zalen. 

We zagen een heel smal huisje ‘A Gin Jinha’ waar men kriekenjenever 

verkoopt. Lekker. 
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Daar tegenover ontdekten we een monument met Jodenster waarbij uitgelegd werd dat er in 1506 twee 

miljoen Joden vermoord werden. 

We wandelden verder naar beneden tot aan de Praça do Comércio, een schitterend plein vlak aan de Taag, 

die hier 12 km breed is.  

Hier was in 1755 een tsunami die alles tot aan het Parque Eduardo verwoestte. Naar de Estatio Fluval, een 

aanlegkade voor boten. In het stadhuis uit 1910 werd de eerste Portugese regering gesticht. Dat was het 

einde van de dictatuur.  

 

Na de middag bezochten we het Museo Gulbenkian.  

Gulbenkian, een Armeniër en rijke oliemagnaat, bezat een enorme kunstcollectie. 

Na ons bezoek bracht de bus ons naar de Miradouro de San Pedro de Alcãntara met een fraai uitzicht over 

de stad en aan de overkant het Castillo. Daarna daalden we af tot de Praça Dom Pedro IV en bezochten de 

Igreja de São Roque, een Jezuïtenkerk waar alleen de allerbeste materialen gebruikt werden. Het 

houtwerk kwam uit Brazilië. Weeral mooie mozaïeken.  

Langs de Largo do Carmo bewonderden we de beroemde elevator 'Santa Justa'. Verder langs de Igreja do 

Carmo die zwaar getroffen werd door de aardbeving en de tsunami. Ze is niet meer gerestaureerd. 

We eindigden onze wandeling op de Praça Dom Pedro IV.  

  

Op vrijdag bezochten we de wijken Mouraria ('de Morenwijk'), en de 'beruchte' Alfama.  

We startten op één van de hoogste punten van Lissabon: de Miradouro de Graça.  

Van daar zakten we af naar het Castelo de São Jorge. Vanaf de torens en terrassen, op de 110 meter hoge 

heuvel, ontvouwt zich een schitterend uitzicht over de stad en de 

monding van de Taag 

Dit is het historische kasteel van Lissabon, gebouwd in de vroege 

Middeleeuwen op het meest strategische punt van de stad. Er was 

een vluchtweg voorzien die ook gebruikt werd voor de 

bevoorrading. 

Vervolgens deden we de Miradouro de Santa Luzia aan. Santa 

Luzia is de patroonheilige van Lissabon.  Een plaats waar het leuk 

is om te vertoeven. Hier werden we getrakteerd door de Seniorenclub. 

We bezochten de Alfama wijk. Met zijn smalle passages en adembenemende miradouros, is de Alfama 

doordrenkt van geschiedenis.  

De naam Alfama is afgeleid van het Arabische Al-Hama, wat bron of fontein betekent. 

Na de Alfama-wijk begaven we ons richting kathedraal 'Sé Patriarcal', één van de oudste bouwwerken 

van Lissabon en eindigden op de Praça do Comércio, dat we al kenden van de dag ervoor.  

 

In de namiddag was er een keuzeprogramma voorzien: shoppingtime of een museumbezoek.  

Het Museu do Azulejo is een uniek museum, gehuisvest in een historisch klooster, Madre de Deus, 

gesticht in 1500. Het is gelegen buiten de historische stad. Je krijgt er een schitterend beeld van het 

'fenomeen' azulejos (van de Arabieren tot de moderne uitvoeringen ervan). Er was ook nog een gezellige 

patio met veel groen.  

 

Op zaterdag vertrokken we met twee busjes naar Sintra, 

gelegen op 15 kilometer van Lissabon. 

We bezochten het Palacio de Peña, gebouwd in de 19de eeuw 

op een rots 500 meter boven Vila de Sintra. In 1836 trouwde 

Koningin Maria II met prins Ferdinand van Saksen-Cobourg, 

een neef van onze koning Leopold I. Hij gaf de opdracht een 

extravagant paleis te ontwerpen dat gebouwd is op de resten 

van een oude Moorse burcht en bestaat uit een mengeling van 

stijlen en kleuren. De hoofdtoren van het slot is een replica van 

de toren van Belém. 
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We reden naar Sintra om te lunchen. Mooi stadje aan de voet van het gebergte met dezelfde naam. De 

unieke kenmerken van Sintra zorgden ervoor dat het door de Unesco erkend is als werelderfgoed.  

 

Om 14 uur reden we naar Cabo da Roca, het meest westelijkste punt van het Europese vasteland, “waar 

het land eindigt en de zee begint”. Er staat een vuurtoren en een monument met tekst van Luis de 

Camões, een Portugese dichter.  

 

Daarna was het hoog tijd dat we naar de Belém-wijk in Lissabon 

vertrokken. De Torre de Belém die oorspronkelijk gebouwd werd ter 

verdediging van de haven van Lissabon. Vasco da Gama vertrok daar in 

1497 op ontdekkingstochten. 

De Padrão dos Descobrimentos, het 

monument ter herinnering aan de 

Portugese ontdekkingen. Het lijkt op 

een schip waarvan de boeg gericht is naar de Taag, in de richting van 

de zee.  

Onze laatste bezienswaardigheid van de reis was het Mosteiro dos 

Jeronimos.  

Toen Vaso da Gama de route naar het oosten ontdekte, liet koning 

Manuel, gedeeltelijk met de opbrengst van de specerijen, een enorm klooster bouwen: het Mosteiro dos 

Jeronimos, een grandioos monument en een hoogtepunt van 

Portugese kunst.  Het is één van de meest imposante 

bouwwerken van Portugal, gekenmerkt door overdadige 

decoraties met motieven uit de scheepvaart en de nieuw ontdekte 

wereld.  Het klooster is dan ook door 

Unesco beschermd als werelderfgoed.  

 

 

In dezelfde Belem-wijk eindigden we ons bezoek aan de bekendste pastelaria van Portugal: de 'Antiga 

casa de Pasteis de nata de Belem'. 

Het bestuur van de Seniorenclub trakteerde iedereen op een doosje met zes pasteitjes. 

 

's Avonds kregen we nog een aperitief aangeboden op het dakterras van het hotel 

met zicht op het kasteel. 

Tijdens het diner bedankte Dominique Jean-Louis, onze gids, voor zijn 

deskundige uitleg en daarna alle deelnemers voor de vriendschap die er was in de 

groep. 

 

Aan alle mooie liedjes komt een eind. En dus vertrokken we zondag naar de luchthaven van Lissabon 

voor onze terugvlucht. In de autocar waren er nog dankwoorden van Paul voor Jean-Louis, Dominique en 

Wiske. Dominique en Wiske kregen ook nog een aandenken van de ganse groep.  

Het was druk op de luchthaven, maar de incheck verliep vlekkeloos. 

We kwamen op het afgesproken uur aan in Zaventem, maar moesten een tijdje wachten op onze bagage. 

Dat gaf ons de gelegenheid om van iedereen afscheid te nemen en een veilige thuiskomst te wensen. 

 

Het was een leerzame en mooie reis! 

 


