
 23/12/2019 tot 27/12/2019 - KERSTREIS

 24/8/2020 tot 28/8/2020

 5 dagen

 PRIJS PER PERSOON

 
€ 1250dubbel

  

 
€ 1540single

 

Lissabon

• Exclusief voor  
Alleenreizenden 50+

• Nederlandstalige begeleiding 
vanaf het vertrek

• Inclusief kerstdiner

• Diner met fado (muziek)

• Excursie naar Sintra en Cascais

EERSTE 5 BOEKINGEN:

-€ 30 per persoon

Tijdens de kerstperiode en in augustus reizen we 
samen naar de hoofdstad van Portugal, Lissabon.  
U zult al snel zwichten voor haar spontane charme!

Lissabon leeft en verrast met authentieke volkse 
straatjes, witte huizen, kleurrijke trams, oude gevels en 
gezellige bars waar nog traditionele fadomuziek wordt 
gespeeld.

Proef de lekkere Portugese keuken die u zal verrassen 
met pittige kruiden, verse vis om dan uiteraard te 
eindigen met de ‘pastéis de Belém’.

Ook een rit op Tram 28 mag tijdens ons bezoek in 
Lissabon niet ontbreken! Deze rijdt door kronkelige 
smalle straatjes en verschillende wijken, zoals de oude 
wijk Alfama.

En ook shopliefhebbers hebben genoeg keuze in de 
wijken Chiado en Baixa.

HOTEL: Vincci Baixa 4*, gelegen in het centrum van de 
wijk Baixa en aan de rivierpromenade in Lissabon.

Inbegrepen: vluchten heen en terug met Brussels Airlines, 
Nederlandstalige begeleiding vanuit Zaventem, alle vermelde 
transfers ter plaatse, 4 nachten in hotel Vincci Baixa 4*, 
maaltijden volgens programma (halfpension) - stadstoer 
Lissabon, excursie Belem + dagtoer Sintra - Cabo da Roca - 
Cascais, inkomgelden volgens programma, luchthaventaksen 
en BTW. 

Niet inbegrepen: niet vermelde maaltijden, reis– en 
annulatieverzekering, persoonlijke uitgaven en fooien.  
Reis gegarandeerd vanaf min. 15 personen (max 25 
personen).  
Formaliteiten: identiteitskaart geldig tijdens verblijf.
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Dag 1: Brussel - Lissabon (A)
Samenkomst met onze reisleiding te Zaventem voor vlucht 
met Brussels Airlines richting Lissabon. Aankomst en 
transfer naar het hotel. Samen met onze reisleidster maken 
we een eerste verkenning in deze bruisende hoofdstad.  
We wandelen door pittoreske wijkjes en ontdekken de vele 
contrasten die Lissabon te bieden heeft. Avondmaal en 
overnachting in het hotel. 

Dag 2: Lissabon (O-A)
Na het ontbijt gaan we op stap met onze lokale gids. 
We rijden met het openbaar vervoer van Liberty Avenue 
naar Rossio, midden in het hart van Lissabon. Daarna 
verder langs de rivier om het ‘Black Horse Square’ te 
bewonderen, één van de grootste pleinen in Europa met 
uitzicht op een rivier. We zetten onze tocht verder naar 
Belém gekend voor zijn monument ter ere van de Portugese 
ontdekkingsreizigers. Bezoek van het monument, Torre de 
Belém en het witte Jerónimosklooster. Vrije lunch. Bezoek 
aan de volkse Alfamawijk met zijn Moorse invloeden en het 
prachtige São Jorgekasteel op de heuveltop vanwaar we 
een schitterend uitzicht hebben over Lissabon en de Taag. 
Avondmaal en overnachting in het hotel. 

Tijdens de kerstreis: ‘s avonds genieten we samen van 
het kerstdiner. 

Dag 3: Lissabon (O - A) 
Ontbijt. Vandaag zetten we onze ontdekking van de stad 
verder. 

Tijdens de kerstreis: vandaag gaan we verder de 
kerstsfeer in de stad opsnuiven. We maken een 
wandeling doorheen ‘Wonderland Lisboa’ in het 

Eduardo VII park. Geniet van de feestelijke versiering, 
verlichting en uiteraard mag een kerstaperitief niet 
ontbreken. 

Avondmaal en overnachting in het hotel.

Dag 4: Excursie Sintra - Cabo da Roca - Cascais (O-A)
Ontbijt. We laten even de stadsdrukte achter ons en 
verkennen de omgeving van Lissabon met een lokale gids. 
We starten in het magische en mysterieuze UNESCO stadje 
Sintra. Hier vinden we kastelen, paleizen en prachtige tuinen. 
Daarnaast mogen we ook het meest westelijke punt van 
het Europese vasteland niet missen, nl. Cabo da Roca. We 
rijden door naar Cascais, een badplaats met kleine stranden, 
huisjes met bontgekleurde daken, mooie winkelstraten en 
dat alles in een prachtige omgeving. Afscheidsdiner met fado 
muziek en overnachting in het hotel.

Dag 5: Lissabon - Brussel (O)
Ontbijt. Vrije tijd om te genieten van de laatste uurtjes in 
Lissabon. Transfer naar de luchthaven voor onze vlucht met 
Brussels Airlines naar Zaventem. 

(O= Ontbijt; M= Middagmaal; A= Avondmaal)

Lissabon

Een uitgebreid programma en vluchturen vindt u op: 

www.groepsreizen50plus.be 11


