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

5-DAAGSE RONDREIS ALENTEJO, PORTUGAL EN SPANJE

Reistype: Minitrip
Aantal dagen: 5

Begeleide rondreis in Alentejo: cultuur, architectuur en
geschiedenis
Tijdens deze 5-daagse privérondreis ontdek je samen met je partner, je vriend of vriendin, je gezin of
enkele vrienden meer over de regio Alentejo in Portugal en steken we ook de grens over naar Spanje om
de prachtige steden Aracena, Sevilla, Mérida en meer te bezoeken.
Tijdens deze boeiende begeleide minitrip leggen we de nadruk op cultuur, architectuur en geschiedenis ,
maar voorzien we uiteraard ook voldoende tijd om te ontspannen en te genieten van een terrasje en
heerlijk eten.
Dankzij de kennis van onze uiterst deskundige Engelstalige gids/chauffeur ervaar je de regio van Alentejo
op een compleet andere manier! Een wel heel bijzondere rondreis om nooit te vergeten.

De Alentejo in Portugal
De Alentejo in Portugal strekt zich uit vanaf de linkeroever van de Taag tot aan de Algarve en Spanje in het
oosten.
Vanwege zijn glooiende velden en vruchtbare grond wordt Alentejo ook wel 'de graanschuur' van Portugal
genoemd. Verrassend genoeg heeft de regio in het noordoosten ook granieten heuvels aan de grens met
Spanje en grote watergebieden, zoals aan de bekende Alqueva-dam.
Reserveer nu je minitrip Alentejo, Portugal en Spanje
Prijs: vanaf € 99 per persoon, per dag.

Programma
D ag 1
Évora Portugal
We verwelkomen je in de luchthaven van Lissabon en rijden
meteen naar Évora. Deze oude stad, ommuurd sinds de Romeinse
tijd, bezit een aantal paleizen uit de Middeleeuwen en de
Renaissance. De charmante Moorse steegjes zullen je bekoren!
Onze favorieten om te bezoeken in Évora: Romeinse tempel, de
kathedraal, het museum van Évora (oorspronkelijk een paleis uit de
16e eeuw), Igreja (kerk) São Francisco met Capella dos Ossos (kapel
met pillaren, muren en plafonds bedekt met de beenderen van
ongeveer 5000 monniken).

Alqueva-dam Portugal
Vanuit de historische stad Évora zetten we onze minitrip in
Alentejo verder naar de Alqueva-dam. Niet alleen het grootste
kunstmatige meer in Europa, maar ook een door UNESCO
erkende 'Starlight Tourism Destination' dankzij de omringende
natuur, rust en minder lichtvervuiling. Sterrenkijkers zullen
gefascineerd zijn door het aantal sterren dat ze op een heldere
nacht met het blote oog kunnen zien (op een van de 286
heldere, wolkeloze nachten per jaar).
Overnachting: in Alqueva.
Tip: je kunt op een boot overnachten.

D ag 2
Aracena Spanje
Na een sterrennacht in Alqueda leidt onze rondreis ons naar
Aracena in Spanje. Deze stad kenmerkt zich door de typische
Andalusische architectuur met witgekalkte huizen, die contrasteren
met de panoramische uitzichten op heuvels en bergen. Interessant
om weten, is dat de middeleeuwse stad Aracena door de
Portugezen werd geregeerd na de verovering op de Moren.
Onze favorieten om te bezoeken in Aracena: het kasteel, de kerk
Nuestra Señora del Mayor Dolor, verschillende Mudejarbezienswaardigheden en de Plaza Mayor. Ook een bezoek waard is
de Gruta de las Maravillas of in het Nederlands, de grot der
wonderen, gelegen in het historische centrum van Aracena.
Overnachting:
We rijden door naar Sevilla voor een eerste overnachting in deze
prachtige Spaanse stad.

D ag 3
Sevilla Spanje
Geniet een hele dag in Sevilla, een van de mooiste steden in
Spanje, want er is genoeg te zien in deze betoverende stad vol
Arabische invloeden.
Onze favorieten om te bezoeken in Sevilla: het oude joodse
stadsdeel Santa Cruz, de kathedraal Maria de la Sede en de
Giralda-toren in Mudejar-stijl, het Alcázar en de Plaza de España
die als achtergrond in verschillende films werd gebruikt.
Maak ook tijd om te genieten van tapas op een terrasje en om te
shoppen!
Overnachting: in Sevilla.

D ag 4
Mérida Spanje
Vandaag zetten we onze minitrip verder naar Mérida, nog steeds in
Spanje, om de vele Romeinse archeologische vindplaatsen te
bewonderen.
Onze favorieten om te bezoeken in Mérida: Teatro Romano,
Anfiteatro Romano, Tempel van Diana, nationaal museum van
Romeinse kunst, Puente Romano (Romeinse brug).

Badajoz Spanje
Na de lunch rijden we naar het Spaanse Badajoz, een historisch
centrum dat zeker een bezoek waard is.
Onze favorieten om te bezoeken in Badajoz: het stadhuis op de
Plaza España, de kathedraal, het Alcazaba (Arabische vesting)
met spectaculair uitzicht en de brug Puente de Palmas.
Overnachting:
Daarna rijden we naar Portalegre in Portugal om te overnachten.

D ag 5
Portalegre Portugal
Vanwege de strategische ligging aan de grens met Spanje was Portalegre een cruciaal
verdedigingspunt tijdens de Middeleeuwen, maar Romeinse en prehistorische overblijfselen
bewijzen dat de stad al lang vóór de Middeleeuwen bewoond was.
De kronkelende, geplaveide straatjes, de barok geïnspireerde gebouwen, het historisch centrum,
de Praça da República zijn allemaal intrigerende locaties.
Onze favorieten om te bezoeken in Portalegre: Amarelo-paleis, Achaioli-paleis, São Bernardoklooster, de kathedraal.

Tomar Portugal
Verder naar Tomar, waar ooit het Portugese hoofdkwartier van
de Tempeliers was en waar Hendrik de Zeevaarder plannen
maakte om de wereld over zee te verkennen.
Onze favorieten om te bezoeken in Tomar: Convento de Cristo
(UNESCO Werelderfgoed), Praça da Republica, het park
Na dit laatste bezoek van deze 5-daagse minitrip door Alentejo
rijden we terug naar de luchthaven van Lissabon.

Praktische info
☛ We verwelkomen je in de luchthaven van Lissabon.
☛ Aan het einde van de minitrip brengen we je terug naar deze luchthaven.
☛ Word je liever op een andere locatie in Portugal opgehaald? Neem dan contact met ons op voor meer

informatie en prijs.
☛ Je reserveert zelf je accommodaties om te overnachten binnen het traject van de uitgestippelde minitrip.

Bekijk hier het traject van de minitrip door Alentejo.
☛ Kies je een overnachting die buiten het traject valt, dan kunnen we een supplement aanrekenen.
☛ Je kiest zelf waar je wilt lunchen en dineren. Indien nodig, vraag tips aan onze gids.
☛ Je kunt het hele jaar door van deze 5-daagse rondreis door Alentejo genieten.

Goed om weten
De 5-daagse begeleide minitrip door Alentejo is bedoeld voor 2 personen tot een groepje van maximum 7
personen. Reis je alleen, met een partner, een vriend of vriendin, een groepje vrienden of je gezin? Jij en/of
je gezelschap genieten steeds van een exclusieve privébegeleiding tijdens de hele rondreis. De prijs voor
deze gegidste rondreis is berekend volgens de bezetting van het voertuig.

Prijs per aantal deelnemers
Op basis van 7 deelnemer(s): € 99,00 per persoon, per dag
Op basis van 6 deelnemer(s): € 116,00 per persoon, per dag
Op basis van 5 deelnemer(s): € 139,00 per persoon, per dag
Op basis van 4 deelnemer(s): € 174,00 per persoon, per dag
Op basis van 3 deelnemer(s): € 232,00 per persoon, per dag
Op basis van 2 deelnemer(s): € 349,00 per persoon, per dag

Inclusief
✓ Het lokale transport volgens het volledig hierboven beschreven reisschema
✓ Persoonlijke Engelstalige chauffeur & gids gedurende de hele rondreis en overal waar toegelaten (in

musea worden geen privégidsen toegelaten)
✓ Brandstof, tolgeld voor snelwegen, parkeerkosten, passagiersverzekering en btw

Exclusief
✗ Hotel- of andere verblijfsaccommodatie, maaltijden, entreegelden voor musea, eventuele gids in de

musea, extra activiteiten, persoonlijke consumpties en uitgaven
✗ Ophalen van en afzetten aan een andere locatie dan de luchthaven van Lissabon

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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