Jinah Trans Lda
Rua dos Carrascos 12 - 2500-642 Salir de Matos
mail: jan@jinahtrans.com - tel:+351 916 791 327 (Jan)

EXCURSIE SÍTIO, ALCOBAÇA EN BATALHA - PORTUGAL

Reistype: Excursie
Aantal dagen: 1

Begeleide historisch-architecturale excursie in Sítio, Alcobaça en
Batalha
Onze excursie in Sítio, Alcobaça en Batalha , gelegen aan de Zilverkust in Portugal is vooral bedoeld voor de
liefhebbers van geschiedenis en architectuur . Natuurlijk onthouden we je tijdens deze privérondleiding met
je partner, vrienden of gezin een panoramisch zicht over de Atlantische oceaan niet en elke plaats verrast je
met zijn eigen, typische sfeer.
Lees gauw wat je tijdens deze excursie kunt ontdekken en beleven! Natuurlijk onder begeleiding van onze
deskundige, Engelstalige gids.
Voor privérondleiding van 1 t/m 7 deelnemers: vanaf € 28,15 per persoon.

Programma
Voormiddag
Sítio da Nazaré: panoramisch zicht en meer
We beginnen onze dagtrip in Sítio da Nazaré, een wijk van het
vissersstadje Nazaré in Portugal. Door de eeuwen heen werden
vanuit alle windstreken bedevaarten naar de Sítio georganiseerd.
Niet direct omdat deze plek een prachtig panoramisch zicht op de
Atlantische oceaan biedt. Het heeft alles te maken met Nossa

Senhora da Nazaré (Onze Lieve Vrouw van Nazaré).
Het beeldje van Nossa Senhora da Nazaré is ongeveer 25 cm hoog
en stelt de Maagd Maria voor die het kindje Jezus de borst geeft.
Het beeldje is in een donkere kleur geschilderd, waardoor het de
bijnaam ‘de zwarte Madonna’ kreeg.
Vraag onze deskundige Engelstalige gids gerust om de legende te
vertellen!

Valt er in de Sítio nog meer te beleven?
In de Sítio, zoals wij het noemen, vind je nog vele kraampjes met
lekkers, allerlei souvenirs en gebreide, bijna 100 % wollen vesten
en truien van goede kwaliteit aan zeer gunstige prijzen.
Vanaf hier leidt onze excursie je naar het Noordstrand van
Nazaré (Praia do Norte) dat in surfland wereldberoemd is. Het
onderzeese ravijn zorgt voor huizenhoge golven. In januari 2013
verbrak Garrett McNamara hier zijn eigen wereldrecord door op
een golf van 30 m hoog te surfen, dus ongeveer zo hoog als een
appartementsgebouw van 10 verdiepingen! Misschien zijn er nog
liefhebbers (of waaghalzen) die dit willen proberen… Wij in ieder
geval niet.

Middag lunc

h
Alcobaça herbergt UNESCO Werelderfgoed
Een volgende halte tijdens deze excursie is het stadje Alcobaça. De
naam is een samenvoeging van de rivieren Alcoa en Baça. Op zich
was dit stadje in vroegere tijden niet zo bijzonder. Totdat de eerste
koning van Portugal, Afonso Henriques, besloot om er een kerk te
laten bouwen, die later evolueerde naar een cisterciënzerklooster:
het Santa Maria de Alcobaça . De kerk in meesterlijke, gotische stijl is
een van de grootste van het land en herbergt de graven van Pedro I
van Portugal en zijn vermoorde minnares Inês de Castro.
Onze gids vertelt je zeker het toch wel wat morbide verhaal…
Het plein rond de kerk en het klooster van Alcobaça is immens. Hier
vind je vast een terrasje om te genieten van een lunch of snack. Mag
het wat meer zijn? Vraag dan onze gids waar de beste gerechten
worden geserveerd. Je kunt natuurlijk ook een picknick meenemen!

Namiddag
Het bijzondere klooster van Batalha, UNESCO
Werelderfgoed
Na de lunch rijden we door het centrum van de keramische
industrie van Portugal naar Batalha, het architecturale
hoogtepunt van deze excursie.
Het begon eigenlijk allemaal met de Portugese overwinning op
Castilië tijdens de slag van Aljubarrota in 1385. Om die zege te
herdenken werd in Batalha, zo’n 15 km verderop, een
dominicanenklooster opgericht. De officiële naam vraag je?

Mosteiro de Santa Maria da Vitória .
Het gebouw is een van de beste en originele voorbeelden van
de laat-flamboyante gotische architectuur in Portugal, vermengd
met de manuelstijl en staat qua architectuur in schril contrast
met de eenvoud en de zuivere lijnvoering van de
cisterciënzerabdij die we in de voormiddag zagen in Alcobaça.
Het Batalhaklooster deed ook dienst als begrafeniskerk voor de
Portugese koninklijke Aviz-dynastie uit de 15e eeuw.
Het duurde meer dan een eeuw, zeven koningen en vijftien
architecten om de klus te klaren. Maar werd het gebouw wel
helemaal afgewerkt? Er zijn toch nog die ‘onvoltooide kapellen’?
Inderdaad. De Capelas Imperfeitas zijn het bewijs dat het
gebouw nooit echt is voltooid. Niettemin is deze aparte
achthoekige structuur gewoonweg prachtig. Op z’n minst heel
speciaal.
Je komt ogen te kort en onze gids heeft je hierover heel wat te
vertellen!

Praktische info
☛ Je wordt voor deze excursie opgehaald aan en teruggebracht naar je verblijfsaccommodatie in São

Martinho do Porto/Salir do Porto
☛ Ophaaluur: 10.00 u
☛ Retourtijd aan je verblijfsaccommodatie: ca. 17.00 u
☛ Je kunt het hele jaar door van deze dagtrip genieten, behalve op maandag en op feestdagen
☛ Ligt je verblijfsaccommodatie niet in de bovenvermelde stadjes? We maken met plezier een ommetje

om je op te halen mits een eventueel supplement in functie van het afstandsverschil. Neem hiervoor en
voor het juiste ophaaluur contact met ons op!

Goed om weten
☛ In Alcobaça vind je heel wat leuke terrasjes voor een snack of een lunch aan democratische prijzen
☛ Wil je de tijd van je dagtrip optimaal benutten, dan kun je uiteraard ook altijd je picknick meebrengen

Prijs per aantal deelnemers
Op basis van 1 deelnemer(s): € 197,00 per persoon, per dag
Op basis van 2 deelnemer(s): € 98,50 per persoon, per dag
Op basis van 3 deelnemer(s): € 65,65 per persoon, per dag
Op basis van 4 deelnemer(s): € 49,25 per persoon, per dag
Op basis van 5 deelnemer(s): € 39,40 per persoon, per dag
Op basis van 6 deelnemer(s): € 32,80 per persoon, per dag
Op basis van 7 deelnemer(s): € 28,15 per persoon, per dag

Inclusief
✓ Begeleide excursie van 7 uur met persoonlijke gids gedurende je stadsbezoeken 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 naar de verschillende plaatsen, 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!

Jinah Trans Lda
Rua dos Carrascos 12 - 2500-642 Salir de Matos
mail: jan@jinahtrans.com - tel:+351 916 791 327 (Jan)
Registo Nacional de Turismo Portugal 143/2014
Transfer Licence CAE 49392
Tourism Licence CAE 93293
RNAVT #5717

Disclaimer Algemene voorwaarden

Privacy- en cookiebeleid

Special measures

