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Vier dagen genieten in LISSABON 

Zondag 30 mei t/m woensdag 2 juni 2021 

 

 

Dag 1 – zondag 30 mei 2021 

Rechtstreekse vlucht Amsterdam-Lissabon. Vertrektijd KL1693 09.00 uur – aankomst 10.55 uur. 

We ontmoeten onze gids op de airport. De bus brengt onze koffers rechtstreeks naar het hotel - 

Brown’s Central Hotel - Small Luxury Hotel**** - terwijl wij starten met een mooie, korte 

stadswandeling om een eerste indruk van Lissabon op te doen. Samen met onze gids natuurlijk. 

Avenida da Liberdade, de belangrijkste straat van de stad tot aan het oude centrum. 

 

Vanzelfsprekend staan we stil bij het Restauradores-plein en het Rossio-plein en lopen we door de 

mooiste winkelstraat, de Rua Augustu verder naar beneden, via the City Hall en het 

Carmelietenklooster uiteindelijk naar de rivier de Taag, het Tereirro do Paco. 
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De lunch genieten we gezamenlijk in restaurant Can the Can, aan dit grote plein. 

 

 

 

Na afloop van de lunch – omstreeks 15.00 uur – volgt de transfer per luxe bus naar het hotel. Een 

paar uurtjes vrijelijk te besteden. Vanavond is het diner gepland om 20.30 uur in Restaurant Rubro 

Avenida, op loopafstand van het hotel.  
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Dag 2 – maandag 31 mei 2021 

Lissabon per “Tuk-Tuk” 

  

Vandaag gaan we bezien wat er is overgebleven van De Gouden Eeuw van Portugal, toen Portugal 

over de wereld heerste. Om 10.00 uur wachten een 12-tal tuk-tuks voor de ingang van het hotel voor 

ons ochtendprogramma. Gemak dient de mens. Om niks te missen van het verhaal delen we 

bovendien “oortjes” uit zodat u de gids goed kunt volgen. 

 

Onze route voert langs de Cais do Sodré (1) het uitgaanscentrum van de stad met veel leuke 

restaurantjes en live music en (2) Chiado, van oudsher het intellectuele centrum van Portugal en 

vandaag de dag een mengeling van theaters, eigentijdse moderne modewinkels en anderzijds 

prachtige historische bezienswaardigheden als het Klooster en Kerk van Carmo. 
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We rijden de heuvel op naar Principe Real (3) bekend om zijn mooie tuinen en vervolgen onze weg, 

na een kop koffie natuurlijk, in zuidelijkwestelijke langs de Basiliek de Estrela en met het Klooster van 

Jeronimos aan onze rechterhand, naar de Toren van Belém (4). Hier is alles groots, historisch en 

haast heilig. Van hieruit vertrokken de Portugese schepen over de hele wereld op hun ontdekkings-

reizen. Natuurlijk bezoeken we de Toren zelf en het Klooster van Jeronimus. 

  
Impressie van het Jeronimus Klooster. 

 
Het Discoveries Monument aan de kade van De Taag. 

 

 
 

De lunch gebruiken we in restaurant Espelho d’Agua. Dit gebouw, pal naast het Discoveries 

Monument, is gebouwd over het water en biedt momenteel multifunctionele ruimten met een café 

en terras, een kunstgalerie en gelegenheid tot culturele uitingen. Over de hele lengte hebt u een 

prachtig uitzicht op zee. 
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Na de lunch keren we wederom terug naar het hotel. U heeft nu een paar uurtjes vrij. 

Om 20.00 uur vertrekt de bus vanaf het hotel naar restaurant Clube de Fado, waar we gaan genieten 

van een heerlijk diner EN Fado uitvoering door professionele Fadozangers. 

   

Fado is het Portugese levenslied. Het is in Portugal een zeer gewaardeerde zangkunst die vroeger 
uitsluitend in armoedige kroegen werd gezongen. In de loop van de twintigste eeuw werd fado een 
erkende zangkunst die vaak uitgevoerd wordt in de betere uitgaansgelegenheden.  

Fado neemt een bijzondere plek in in het leven van vele Portugezen. Ze geeft stem aan de 
gemoederen van het leven, verdriet, melancholie, blijheid, weemoed en niet te vergeten de 
feeststemming. Amália Rodrigues wordt algemeen beschouwd als een van de belangrijkste en 
invloedrijkste fadozangeressen ooit.  

De Fado-stijl is ontstaan rond 1829 in de arme wijken van Lissabon: Alfama, Bairro Alto, en Mouraria. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Levenslied
https://nl.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A1lia_Rodrigues
https://nl.wikipedia.org/wiki/Alfama
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bairro_Alto
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mouraria&action=edit&redlink=1
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Dag 3 – Dinsdag 1 juni 2021 

Bezoek aan Sintra – de oude stad en het Palacio Nacional  

Om 10.00 uur vertrekt de bus naar Sintra, een klein stadje ten westen van Lissabon, gebouwd tegen 
de heuvel van Sintra en bekend om zijn aantrekkingskracht voor dichters, schilders en allerhanden 
artiesten.  

     
 

 

Het Nationaal Paleis, boven op de heuvel is zeker een bezoek waard vanwege zijn merkwaardige 
combinatie van Gotische bouwstijlen met Mudejar en Renaissance, En natuurlijk om zijn typisch 
Portugese “Azulejos” de handgeschilderde blauwe tegels in de grote hal en kapel. 
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Een kort bezoek aan het meest westelijke punt van het vasteland van Europa mag niet ontbreken: 
Cabo da Roca, waarna we lekker gaan lunchen in Guincho, restaurant Faroleiro. 

 

  

Omstreeks 15.30 uur rijden we terug naar Lissabon. Even tijd voor uzelf. 
Om 20.00 uur brengt vertrekken we naar het restaurant Leao d’Ouro voor het slotdiner. 
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Dag 4 – maandag 20 april 2020 

De ochtend heeft u nog heerlijk vrij te besteden. Rond het middaguur vertrekt de bus vanaf het hotel 

naar de luchthaven voor de vlucht terug naar Amsterdam van 15.35 uur – aankomst 19.35 uur. 

 

De reis is geheel verzorgd. Van begin tot eind is alles inbegrepen, zoals in het programma 

omschreven, behalve natuurlijk uitgaven van persoonlijke aard tijdens pauzes en vrije tijd, gebruik 

van de minibar in uw hotel en de kosten van een digestief na afloop van een diner. 

U wordt de gehele reis begeleid en bijgestaan door een professionele gids. 

Inbegrepen is: 

- De rechtstreekse vlucht Amsterdam-Lissabon op 30 mei: 

KL1683 – vertrektijd 09.00 uur – aankomst 10.55 uur plaatselijke tijd (-1 uur verschil) 

- Retourvlucht rechtstreeks Lissabon-Amsterdam op 2 juni: 

KL1696 – vertrektijd 15.35 uur – aankomst 19.35 uur plaatselijke tijd (+1 uur verschil) 

 

- Drie overnachtingen inclusief ontbijt in het Brown’s Central Hotel****, centrum Lissabon. 

- Alle transfers als omschreven in het programma, bezoeken, entreegelden en excursies. 

- Alle lunches en diners, inclusief mooie wijnen, water, koffie, thee. 

In feite dus “all inclusive” zoals we gewend zijn aan te bieden. 

 

Prijs persoon bedraagt 1875,- op basis van een tweepersoonskamer. Toeslag 

éénpersoonskamer is 390,- 

Deze prijs is gebaseerd op een ticketprijs KLM als geldend en ons geoffreerd op 9 juni 2020. 

Indien in aanloop naar een definitieve boeking bij KLM de prijs noemenswaardig stijgt, zal 

zulks aan u medegedeeld en in rekening gebracht worden. 

We gaan met minimaal 12 en maximaal 20 personen. 

 

 

 

 

 

 

 


