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

EXCURSIE LISSABON - PORTUGAL

Reistype: Excursie
Aantal dagen: 1

Begeleide dagtrip naar Lissabon, de hoofdstad van
Portugal
Een excursie naar Lissabon met een privérondleiding via Jinah Trans mag zeker niet ontbreken tijdens je
vakantie in Portugal! De hoofdstad van Portugal is al meerdere keren uitgeroepen tot 's werelds beste
bestemming voor een stedentrip. Tijdens je begeleide dagtrip met Jinah Trans ontdek je de hoogtepunten
van deze prachtige stad.

Waarom zou je een excursie naar Lissabon met Jinah Trans
boeken?
Onze deskundige, Engelstalige gids leidt jou met veel enthousiasme rond in deze bruisende, bloeiende
stad! Tijdens deze boeiende citytrip in Lissabon kun je samen met je partner, vrienden of gezin nog beter de
cultuur, de sfeer, de geschiedenis, de architectuur, het eten en nog zo veel meer ontdekken en ervaren.
Dus, trek jullie wandelschoenen aan, houd jullie camera klaar en verken samen met ons de vele
bezienswaardigheden van deze stad.

Lissabon, de stad gebouwd op 7
heuvels.
Lissabon, bijgenaamd de witte stad, ligt aan de noordoever van de Taag en is gebouwd op 7 heuvels. De
stad is een mengeling van schilderachtige straatjes, brede avenues, pleintjes, fonteinen, formidabele
gebouwen met een rijke geschiedenis en verschillende stadswijken, elk met een eigen, unieke sfeer.
Voor privérondleiding van 1 t/m 7 deelnemers: vanaf € 39,85 per persoon.

Programma
Ochtend
Belèm
We beginnen onze daguitstap met een bezoek aan de stadswijk
Belèm, waar je getuige wordt van het tijdperk van de grote,
overzeese ontdekkingen:
De toren van Belèm (Torre de Belèm), nog met de ‘voeten’ in
de Taag, behoort tot het UNESCO Werelderfgoed en werd
gebouwd aan het begin van de 16de eeuw. Van hieruit
vertrokken verschillende belangrijke ontdekkingsreizen van
Vasco da Gama. Voor iedereen aan boord van een schip was
dit monument het laatste visuele beeld van hun thuisland.
Voor een hele lange tijd of zelfs nooit meer…

Voormiddag
Padrão dos Descobrimentos
Het 52 meter hoge monument van de ontdekkingsreizen (Padrão
dos Descobrimentos) werd opgericht ter ere van de Portugese
ontdekkingsreizigers die in de 15de en 16de eeuw de wereld
verkenden. Vanop de top heb je niet alleen een fantastisch
uitzicht, je kunt er ook heel goed de mozaïeken windroos met
wereldkaart op het plein zien.

Late voormid

dag
Mosteiro dos Jerónimos
De bouw van het Jerónimos klooster (Mosteiro dos Jerónimos) werd
in 1502 gestart in opdracht van koning D. Manuel I, die het aan de
orde van de Sint Hiëronymus-monniken schonk. De kerk is een
parel van manuelstijl, de typisch Portugese laatgotische stijl. Naast
graven van vele koningen, koninginnen en anderen van koninklijken
bloede, vind je bij de ingang ook de graftekens van dichter Luis de
Camões, auteur van het epos ‘Os Lusíadas’, en van Vasco da Gama,
commandant van de Portugese vloot die in 1497 voor het eerst in de
geschiedenis richting Indië voer.

Middag-Lunc

h

Pasteis de Belèm
Pasteis de Belèm: een van de lekkerste gebakjes in Portugal zijn
de pasteis de nata (roomgebakjes). Deze van Belèm zijn de
bekendste en worden gemaakt volgens een geheim recept.
Waarschijnlijk is er een lange wachtrij aan de bakkerij en zal er
tijdens onze citytrip door Lissabon geen tijd zijn om deze pasteis
te kopen. Geen nood! Deze lekkernijen vind je overal in Portugal!

Na lunch
Palácio Nacional da Ajuda
Dit prachtige, neoklassieke paleis wordt vaak over het hoofd gezien
tijdens rondleidingen door de stad. Wij vinden het een van de
indrukwekkendste paleizen van Europa met onder andere een rijk
interieur, prachtige eetzaal, majestueuze troonzaal en een
bibliotheek om u tegen te zeggen!

Namiddag
Baixa, of het centrum van Lissabon
Baixa, of het centrum van Lissabon, is het hart van de stad,
beginnend bij het Comercio-plein, verder langs de Rua Augusta
met zijn vele winkels en waar je ook de wereldberoemde
Elevador de Santa Justa kunt bewonderen.

Bij valavond
Amalfa
Een ritje met Tram 28 door Alfama, de oudste wijk van Lissabon met
zijn smalle, kronkelende straatjes, is tijdens je excursie door
Lissabon natuurlijk een must. Dit is een populaire toeristische
attractie, dus tijdens de zomer kan de tram volgepakt zijn. Deze wijk
van Lissabon is het hart van de Fado, de typische Portugese muziek
die ’s avonds het luchtruim vult.

Als er nog go

esting is

Verrassing!
Ben je nog niet te moe en is er tijd over, dan kunnen tijdens deze
dagtrip nog andere hoogtepunten van de stad worden bezocht.
Wat precies, dat houden we nog als een verrassing!

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

Porto/Salir do Porto
☛ Ophaaluur: 09.00 u
☛ Retourtijd aan je accommodatie: ca. 18.30 u
☛ Je kunt het hele jaar door van deze tour genieten, behalve op feestdagen
☛ Ligt jouw accommodatie niet in de bovenvermelde stadjes? Dan maken we graag een ommetje om je op

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

Goed om weten
☛ In Lissabon vind je overal lunchgelegenheden voor verschillende budgetten
☛ 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): € 279,00 per persoon, per dag
Op basis van 2 deelnemer(s): € 139,50 per persoon, per dag
Op basis van 3 deelnemer(s): € 93,00 per persoon, per dag
Op basis van 4 deelnemer(s): € 69,75 per persoon, per dag
Op basis van 5 deelnemer(s): € 55,80 per persoon, per dag
Op basis van 6 deelnemer(s): € 46,50 per persoon, per dag
Op basis van 7 deelnemer(s): € 39,85 per persoon, per dag

Inclusief
✓ Begeleide eendagscitytrip van 9,5 uur met persoonlijke gids gedurende de hele dag en overal waar

toegelaten (in musea worden geen privégidsen toegestaan)
✓ Begeleiding in het Engels
✓ Ophalen aan en terugbrengen naar jouw accommodatie in São Martinho do Porto/Salir do Porto
✓ De verplaatsingen van en naar Lissabon en, voor zover mogelijk, tussen de verschillende wijken, inclusief

brandstof, tolgeld voor snelwegen, parking, passagiersverzekering en persoonlijke chauffeur

Exclusief
✗ Entreegelden voor musea (gewoonlijk € 6 - 7)
✗ Gids in de musea
✗ Dagkaart openbaar vervoer (€ 7,5)
✗ Lunch, persoonlijke consumpties en uitgaven

Extra's
+ Extra uur € 30/uur; extra km € 0,95/km
+ Verplaatsing 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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