Jinah Trans Lda
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mail: jan@jinahtrans.com - tel:+351 916 791 327 (Jan)

ONTDEK DE ZILVERKUST VAN PORTUGAL

Reistype: Excursie
Aantal dagen: 1

Begeleide daguitstap met je gezin: Ontdek de Portugese
Zilverkust
Onze excursie “Ontdek de Zilverkust van Portugal” is een begeleide dagtrip waarbij je samen met je partner,
vrienden of gezin op een ontspannen, interessante manier een deel van de populaire Zilverkustregio in
Portugal ontdekt

Waar ligt de Zilverkustregio van
Portugal?
De Zilverkustregio van Portugal strekt zich uit over een heel groot gebied, dat we tijdens deze excursie
uiteraard niet helemaal kunnen exploreren. De exacte grootte van het gebied is niet helemaal duidelijk,
maar over het algemeen wordt gezegd dat de Costa de Prata zich uitstrekt van Torres Vedras (ten noorden
van Lissabon) tot de stad Leiria (andere bronnen zeggen tot Porto). De Zilverkustregio omvat niet alleen de
kustlijn, maar ook een flink stuk van het binnenland.

De Zilverkust van Portugal is nog niet onderhevig aan massatoerisme. Vinden wij helemaal niet erg, maar
het is wel vreemd, want er is zoveel moois te zien in deze regio! Prachtige zandstranden, ruige rotsen en
prachtige natuurlandschappen, pittoreske plekjes met de charme van een vroeger vissersdorp, historische
gebouwen en nog zo veel meer.
De Zilverkustregio is uiteraard een té groot gebied om ontspannen op één dag te ontdekken, dus neemt
onze deskundige gids je mee naar bijzondere plekjes in de buurt van São Martinho do Porto / Salir do
Porto, waar je tijdens een strandvakantie misschien nooit zou komen. Tijdens deze begeleide dagtrip vertelt
onze gids je alles wat je wil weten.
Voor privérondleiding van 1 t/m 7 deelnemers: vanaf € 26,70 per persoon.

Excursie Ontdek de Zilverkust – Wat mag je
verwachten?

Programma
Voormiddag
De begeleide tour van een hele dag omvat
Óbidos: het pittoreske, middeleeuwse vestingstadje met zijn
smalle kasseistraatjes, charmante witte huisjes met traditionele
blauwe en gele randen, barokkerkjes en stoer kasteel dat nu
een hotel geworden is. Het hele jaar door worden in dit stadje
verschillende evenementen georganiseerd, zoals het
chocoladefestival, het operafestival en nog andere
muziekevents. Het populairste evenement is het
middeleeuwse festival dat enkele weken tijdens de zomer
plaatsvindt en jaarlijks heel veel volk trekt. Ben je met vakantie
aan de Zilverkust tijdens de periode van dit middeleeuwse
evenement, maak dan zeker tijd vrij om dit mee te maken!
Gewoonweg prachtig!

Middag-Lunc

h

Alcobaça
Alcobaça het prachtige Cisterciënzerklooster, UNESCO
Werelderfgoed met de grootste kerk van Portugal.

Namiddag
Nazaré
Het vissersdorp Nazaré is uitgegroeid tot een mekka van de
surfwereld sinds McNamara het wereldrecord behaalde door te
surfen op een gigantische golf van meer dan 30 meter hoog. We
bezoeken ook de Sítio waar de legende van Dom Fuas nog verder
leeft en waar je vanaf de zuidkant van de stad kunt genieten van
een prachtig, adembenemend uitzicht over de Atlantische Oceaan.

Praktische info
☛ Je wordt opgehaald aan en teruggebracht naar je verblijfsaccommodatie in São Martinho do Porto/Salir

do Porto
☛ Ophaaluur: 10.00 u
☛ Retourtijd aan je accommodatie: ca. 17.00 u
☛ Je kunt het hele jaar door van deze dagtrip genieten, behalve op maandag en op feestdagen
☛ Ligt je accommodatie niet in de bovenvermelde stadjes? Dan halen we je met plezier iets verder op mits

een eventueel supplement in functie van de afstand. Neem hiervoor en voor het juiste ophaaluur contact
met ons op!

Goed om weten
☛ Enkele lunchbars bieden kleine snacks aan democratische prijzen
☛ In Óbidos heb je een goed restaurantje, maar het is er altijd zeer druk. Op voorhand reserveren is

noodzakelijk
☛ Wil je de tijd van je dagtrip optimaal benutten, dan kan je uiteraard ook altijd je picknick meebrengen

Prijs per aantal deelnemers
Op basis van 1 deelnemer(s): € 187,00 per persoon, per dag
Op basis van 2 deelnemer(s): € 93,50 per persoon, per dag
Op basis van 3 deelnemer(s): € 62,30 per persoon, per dag
Op basis van 4 deelnemer(s): € 46,75 per persoon, per dag
Op basis van 5 deelnemer(s): € 37,40 per persoon, per dag
Op basis van 6 deelnemer(s): € 31,15 per persoon, per dag
Op basis van 7 deelnemer(s): € 26,70 per persoon, per dag

Inclusief
✓ Begeleide excursie van 7 uur met persoonlijke gids gedurende de hele dag en overal waar toegelaten (in

musea worden geen privégidsen toegelaten)
✓ Begeleiding in het Engels
✓ Ophalen aan en terugbrengen naar je verblijfsaccommodatie in São Martinho do Porto/Salir do Porto
✓ De verplaatsingen voor zover mogelijk, inclusief brandstof, tolgeld voor snelwegen, parkeerkosten,

passagiersverzekering en persoonlijke chauffeur

Exclusief
✗ Entreegelden voor musea (meestal 6 à 7 euro)
✗ Gids in de musea
✗ Lunch, persoonlijk verbruik en uitgaven

Extra's
+ Extra uur € 30/uur; extra km € 0,95/km
+ Transfer van en naar je verblijfsaccommodatie op een andere locatie dan São Martinho do Porto/Salir do

Porto

Reserveer goed op
tijd!!
De excursies, minitrips en speciale reizen van Jinah Trans worden steeds populairder. Om teleurstellingen
te voorkomen, reserveer je best ruim van tevoren!

Onze andere excursies
Is dit niet de begeleide dagtrip die je in gedachten had? Bekijk dan zeker ook onze andere excursies. Vind je
nog steeds je gading niet, contacteer ons dan! We stellen graag een excursie op maat voor je samen.
Jinah trans verzorgt standaard uitstappen tot 7 personen. Ben je met een grotere groep? Contacteer ons
dan!
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