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EXCURSIE ÓBIDOS EN DE BUDDHA EDEN TUIN IN PORTUGAL

Reistype: Excursie
Aantal dagen: 1

Excursie Óbidos en Buddha Eden tuin: ontdek vroegere tijden en het Verre
Oosten
Het pittoreske middeleeuwse stadje Óbidos bezoeken, moet je gewoon gedaan hebben als je op vakantie
bent aan de Zilverkust van Portugal ! De ommuurde stad met zijn smalle kasseistraatjes, de charmante
witte huisjes met of zonder bougainvillea, de portieken in manuelstijl, het prachtige kasteel dat nu een
hotel geworden is, de sfeervolle pleintjes en de vele kerken dompelen je tijdens deze bijzondere excursie
onder in een gezellige en historische sfeer.

Evenementen in Óbidos

In Óbidos vind je niet alleen romantiek en geschiedenis, hier vind je het hele jaar door een rijk cultureel
aanbod. Het toppunt (voor ons) is het middeleeuws openluchtfestival dat ieder jaar van midden juli tot
begin augustus plaats vindt. Acteurs in vol ornaat middeleeuwse stijl zorgen voor animatie in de straten en
in het afgesloten middeleeuwse dorp, waarvoor je een entreeticket koopt. De acteurs bieden een breed
scala aan entertainment. Een spektakel dat absoluut de moeite waard is om te zien. Reserveer vervoer bij
Jinah Trans (ook los van de excursie mogelijk) zodat je ten volle van dit festival kunt genieten!
Andere evenementen gedurende het jaar zijn het Festival Internacional do Chocolate (chocoladefestival),
Temporada de Música Clássica Barroca (barokmuziek), de Temporada de Cravo (klavecimbel) en het
Festival de Ópera (operafestival).

Lekkers en meer in
Óbidos
Wie van lekkers houdt, vindt in Óbidos ongetwijfeld ook zijn gading. Proef zeker een Ginjinha de Óbidos,
een kersenlikeur geserveerd in een chocoladen kopje. Heerlijk!
Tijdens onze begeleide dagtrip bezoeken we samen met je partner of je gezin dit gezellige stadje in de
ochtend en voorzien we ook wat vrije tijd om te shoppen. In de hoofdstraat zijn veel gezellige winkeltjes
met snuisterijen, kleding, lederwaren en meer.

Programma
Voormiddag
Historisch centrum van Óbidos
Tijdens onze begeleide dagtrip bezoeken we samen met je partner
of je gezin dit gezellige stadje in de ochtend en voorzien we ook
wat vrije tijd om te shoppen. In de hoofdstraat zijn veel gezellige
winkeltjes met snuisterijen, kleding, lederwaren en meer.

Namiddag
Bombarral: De magische Buddha Eden tuin
Na het bezoek aan Óbidos leidt onze excursie wat meer
landinwaarts naar het prachtige landschap rond Bombarral, waar
de Buddha Eden tuin zich over een gebied van 35 hectaren
uitstrekt. Overal doorheen de aangelegde tuinen en rondom het
meertje vind je prachtige Boeddhabeelden, pagodes,
levensgrote terracotta soldaten en andere kunstwerken. Na je
bezoek ga je door de winkel waar je de mogelijkheid hebt om
uitgelezen Portugese wijnen te kopen. Een onverwachte
ervaring op een unieke locatie!

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 kun je uiteraard ook altijd je picknick meebrengen

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 6 personen. Ben je met een grotere groep? Contacteer ons
dan!
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