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EEN GASTVRIJ LAND
MET VEEL GEZICHTEN

Een reis door de schatkamers van Portugal: van de ongerepte natuur van het Parque de
Montesinho over de Douro-vallei naar het meest westelijke punt van Europa, Cabo da
Roca aan de Atlantische zilverkust. Onderweg tussen ons startpunt in Miranda do Douro
het eindpunt in Evoramonte, word je ondergedompeld in een authentiek en gastvrij land,
met bezoek aan steden zoals Porto, Coimbra, Guimaraes, Tomar, Lissabon en Evora. We
laten je ook proeven van de uitstekende keuken, lokale wijnen én van de Fado-muziek.

Dag 1 Samenkomst op de camping
in Miranda do Douro op loopafstand
van de Spaanse grens. Kennismaking
en welkomstdrink.
Dag 2 Gezamenlijk bezoek aan het
middeleeuws stadje Miranda do
Douro en haar weelderige kathedraal.
We verkennen ook een stukje van de
natuurpracht in het diep uitgesneden
dal van de Douro en een gezamenlijk
diner introduceert ons al meteen in de
Portugese gastronomie.
Dag 3 Met eigen vervoer naar Bragança,
één van de mooiste versterkte vestingsteden van Portugal. Vrij bezoek aan
de citadel of het legermuseum. Na de
middag een gezamenlijke wandeling in
het natuurpark van Montesinho, met
z’n verscheidenheid aan landschappen,
immense bossen en indrukwekkende
uitzichten, een waar pareltje.
Dag 4 Verplaatsing westwaarts naar
Guimaraes. Onderweg ontdek je de
pracht van de Douro-vallei als wijn
gebied met de unieke smalle terrassen.
Dag 5 Vandaag brengen we een geleid
bezoek aan Guimaraes, de bakermat
van Portugal en met een middeleeuws
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historisch centrum dat terecht werd
geklasseerd als Unesco-werelderfgoed.
Na de middag vrij voor een bezoek aan
het Keltische bergstadje Citania de
Briteiros of aan Barcelos, bekend om
de legende van de haan, het symbool
van Portugal.
Dag 6 Verplaatsing naar Vila Nova de
Gaia, gelegen tegenover Porto op de zuid
oever van de Douro. Een ommetje langs
Braga is echt de moeite waard: de Praça
da Republica is Portugal op z’n best.
Dag 7 Busexcursie naar Porto met
geleid bezoek aan de stad (Foz-kwartier,
kathedraal, Casa da Musica...) en aan de
wijnopslagplaatsen met degustatie van
de befaamde porto. Een boottocht op de
Douro maakt deze dag compleet.
Dag 8 Vrije dag met tal van opties: verken
de monding van de Douro per fiets, maak
een strandwandeling vlakbij de camping
of verdiep je nog meer in de portwijnen.
Dag 9 Verplaatsing naar Coimbra.
Onderweg ruimte voor een tussenstop in
Aveiro, bekend als kuuroord en voor haar
porselein (voor de azulejos). Deze stad
wordt ook wel het Venetië van Portugal
genoemd.
Dag 10 Coimbra verdient maar liefst 2
sterren in de groene Michelin! O.l.v. een

gids bezoeken we deze prestigieuze
universiteitsstad. Namiddag vrij. Als
afsluiter genieten we ’s avonds van een
Portugees etentje en een authentiek
fado-concert.
Dag 11 Verplaatsing naar Tomar, de stad
der Tempeliers. Onderweg passeer je
Conimbriga, één van de best bewaarde
Romeinse sites van Portugal en zelfs
van Europa.
Dag 12 Busexcursie naar Tomar,
Fatima en Alcobaça. Met een gids
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verkennen we het stadje en het wereldvermaarde Convento do Christo in
Tomar en het bedevaartsoord Fatima.
In Alcobaça worden we rondgeleid in de gotische kerk Mosteiro de
Santa Maria met de aangrenzende
fantastische cisterciënzerabdij.
Dag 13 Verplaatsing naar Nazaré.
Gezamenlijke wandeling in de beneden
stad en via het kabeltreinspoor naar
de bovenstad, waar de Miradouro do
Suberco en de vuurtoren zich bevinden
die garant staan voor adembenemende
vergezichten. Hier zie je de metershoge
golven waar de surfers zo dol op zijn!
Dag 14 Met eigen vervoer naar het
pittoreske witte omwalde vestingstadje
Obidos voor een gezamenlijk bezoek.
Na de middag vrij.
Dag 15 Verplaatsing naar Cascais. Het
wordt genieten van de ruwe kust en de
natuur in dit gebied. Voor de liefhebbers: onderweg langs de kustweg
bezoeken we de mooie vissersdorpjes
Ericeira en Azenhas do Mar.

Dag 16 Uitgebreide busexcursie in
Lissabon met gids: we starten in de
benedenstad en gaan op ontdekking in
de schilderachtige volkswijk Alfama.
Met Vasco da Gama in gedachten
trekken we naar Bélem voor een bezoek
aan de beroemde toren, het klooster
van Jeronimo en het unieke Museu dos
Coches (koetsenmuseum). Een proeverij
van de beroemde Pastéis de Belém zorgt
voor een zoet extraatje.
Dag 17 Busuitstap naar het werelderfgoed-stadje Sintra. We bezoeken 2 kastelen: het nationale paleis van Sintra en
het hoger gelegen fel gekleurde sprookjespaleis Palácio da Pena. Tenslotte naar
Cabo de Roca, het meest westelijke punt
van het Europese vasteland met een
panoramisch zicht op het gebergte Serra
de Sintra en de kust.
Dag 18 Verplaatsing naar Evoramonte,
een schitterend gelegen ommuurd
dorpje tussen Evora en Estemoz.
Dag 19 Geleid bezoek aan het versterkte
stadje Evora, met zijn Romeinese
tempel en bochtige straatjes met witte
huizen, één van de mooiste steden van
Portugal. ’s Namiddags vrij. Warm
aanbevolen: een bezoek aan de steencirkel en menhir dos Almendres,
een spectaculaire verzameling van
maar liefst 95 monolieten. Of rij langs
Evoramonte Castle: vanaf het terras van
het kasteel heb je een geweldige uitzicht
over de Alentejo-vlakten. ’s Avonds
afscheidsetentje.
Dag 20 Einde en individuele terugreis. △

DEELNAMEPRIJS
per persoon (basis: 2 pers./eenheid): € 1.057
per bijkomende pers. (vanaf 3de pers.):  € 629
alleenreizende:
€ 1.396
kinderen (<12j.):
prijs op aanvraag
(honden niet toegelaten)

MAXIMUM DEELNEMERS
Deze reis is beperkt tot 16 eenheden of 32
personen.

IN DE PRIJS INBEGREPEN
Alle kampgelden incl. elektriciteit en taksen
• busexcursies met gids en incl. toegangsgel
den Porto, Tomar-Fatima-Alcobaça (dag 12),
Lissabon en Sintra - geleide bezoeken incl.
toegangsgelden in Guimaraes, Coimbra, Evora
• Kabeltrein Nazaré • fado-avond (etentje én
optreden) • welkomstdrink met regionale hap
jes • 2 extra drinks • 3 etentjes (incl. afscheids
etentje) • reisbrochure.

VLAAMSE REISBEGELEIDING
Roland April

UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM
1 april 2019

RESERVEREN
Via het inschrijvingsformulier op p. 33
of www.vkt.be/reizen

ZORGELOOS KAMPEREN 2019
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