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

EXCURSIE SINTRA PORTUGAL – PRIVÉRONDLEIDING

Reistype: Excursie
Aantal dagen: 1

Magische dagtrip: ontdek de kastelen en paleizen van
Sintra
Opteer voor een excursie naar Sintra met privérondleiding door Jinah Trans en reis samen met je partner,
vrienden of gezin terug in de tijd naar een magische wereld vol geschiedenis en fantasie. Dromerige
kastelen en romantische paleizen sieren de omliggende heuvels net ten noordwesten van Lissabon. De
architectuur levert scènes die uit een film zijn geplukt. Mysterie is echter niet alles wat deze fantastische
regio te bieden heeft tijdens een boeiende daguitstap door Sintra.

Het liefdesavontuur van romantische zielen in deze regio strekt zich uit door de eeuwen heen. Zelfs de
beroemde dichter Lord Byron verheerlijkte het gebied.

Byron heeft de boot
gemist
Lord Byron (eind 18de, begin 19ste eeuw) miste de boot naar Malta en belandde in Lissabon vanwaar hij
naar Sintra reisde. Zijn geschriften beschrijven hoe hij in de hemel is beland en Sintra zijn "glorieuze Eden" is
geworden.
Misschien, zo’n 200 jaar later, geldt dit ook voor jou.
Voor privérondleiding van 1 t/m 7 deelnemers: vanaf € 42,40 per persoon.

Programma
Volledige da

g
De beste manier om met je partner of gezin veel te zien op
1 dag
Tijdens een excursie in Sintra is het zo goed als onmogelijk om rond
te rijden en te parkeren met ons busje. De beste manier om Sintra
en de omgeving te ontdekken, is door de hop-on hop-off-bus te
nemen. Wat je tijdens deze excursie ook wenst te bezoeken, onze
Engelstalige gids begeleidt je de ganse dag. Tijdens deze
daguitstap vertelt hij je alles wat je wil weten!
Toeristenbus 434 : brengt je van het treinstation naar Palácio da
Pena en het Castelo dos Mouros , en terug. Dit is de beste methode
om de beklimming van een zeer uitdagende heuvel te vermijden.
Toeristenbus 435 : rijdt van het treinstation naar Palácio de
Monserrate, passeert het historische centrum, stopt bij de Quinta da
Regaleira en het Seteais-paleis (nu het Tivoli Palácio de Seteais
Sintra hotel).

Voormiddag
Bezienswaardigheden in Sintra, die je tijdens deze
citytrip beslist gezien moet hebben:
Palácio da Pena ( het Pena-paleis ): ontegensprekelijk de
romantische trekpleister van Sintra. De buitenkant is
geschilderd en betegeld met weelderige, levendige
kleuren. Mythologische, statige wezens sieren de muren.
Het interieur van het paleis biedt vele voorbeelden van rijke
weelde en decadente extravagantie. Als tegengewicht
biedt het park rondom het paleis verademende,
schaduwrijke wandelweggetjes, rustige verborgen meren
en exotische flora.
Beste tijd om te bezoeken: in de ochtend

Late voormid

dag
Castelo dos Mouros
Castelo dos Mouros ( Moors kasteel): deze idyllische ruïne,
genesteld in een dicht bos, werd oorspronkelijk gebouwd door de
Moren (8-11de eeuw) als een observatiebolwerk. Het biedt een
prachtig uitzicht over de Sintra-regio!

Middag-Lunc

h

Palácio Nacional de Sintra
Palácio Nacional de Sintra ( nationaal paleis van Sintra ): dit
gotische paleis in het hart van Sintra was eeuwenlang de
favoriete woning van de Portugese adel. Met de twee
opvallende, enorme keukenschoorstenen en gevarieerde salons
kan men de hele geschiedenis van het paleis aanschouwen.

Namiddag
Palácio de Monserrate
Palácio de Monserrate (paleis van Monserrate ): gebouwd door
James Francis, een rijke Engelse koopman uit de 19de eeuw. Dit
indrukwekkende gebouw is de weerspiegeling van een weelderig
Indiaas paleis. Het volgt de geometrische patronen en symmetrie
die te vinden zijn in de Arabische en Mongoolse architectuur en
heeft prachtig kantwerk in marmer. Het park errond is een rustige
groene omgeving om volledig van te genieten.

Late namidd

ag

Quinta da Regaleira
Quinta da Regaleira : dit indrukkende kasteel met een
rijkversierde gevel doet wat spookachtig aan. In het omliggende
landgoed vind je kleine bouwwerken vol symbolen en geheime
boodschappen, mysterieuze gangenstelsels en ondergrondse
crypten. Er zijn verwijzingen naar de tempeliers, de
vrijmetselaars, de alchemie en de rozenkruiser. Op het domein is
ook een heel diepe put, de ‘omgekeerde toren’, met een
wenteltrap waarlangs men tot diep in de aarde zou kunnen
afdalen. Toch maar niet… want naar het schijnt gebeuren hier
onverklaarbare dingen.

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 dagtrip genieten, behalve op feestdagen
☛ Ligt je accommodatie niet in de bovenvermelde stadjes? Dan rijden we graag even om 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 Sintra is het over het algemeen vrij druk zodat een restaurantbezoek even kan duren. Op voorhand

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

Hierna vind je enkele prijsindicaties voor bezienswaardigheden en toeristenbussen (houd er rekening mee
dat deze op elk moment kunnen veranderen)
☛ Entreegelden voor musea; hieronder vind je prijsindicaties voor volwassenen voor het bezoeken van

sommige bezienswaardigheden:
Palácio da Pena en park: € 14,00
Castelo dos Mouros: € 8,00
Palácio Nacional de Sintra: € 10,00
Palácio de Monserrate en park: € 8,00
Quinta da Regaleira: € 8,00
☛ Hop on-Hop off en andere toeristenbussen (prijsindicaties kunnen veranderen):

Toeristenbus 434 kost € 6,90 voor de hele route
Toeristenbus 435 kost € 5,00 voor de hele route

Prijs per aantal deelnemers
Op basis van 1 deelnemer(s): € 297,00 per persoon, per dag
Op basis van 2 deelnemer(s): € 148,50 per persoon, per dag
Op basis van 3 deelnemer(s): € 99,00 per persoon, per dag
Op basis van 4 deelnemer(s): € 74,25 per persoon, per dag
Op basis van 5 deelnemer(s): € 59,40 per persoon, per dag
Op basis van 6 deelnemer(s): € 49,50 per persoon, per dag
Op basis van 7 deelnemer(s): € 42,40 per persoon, per dag

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

toegelaten (in musea worden geen privégidsen toegelaten)
✓ Begeleiding in het Engels, ook tijdens de rit met de toeristenbus
✓ Ophalen aan en terugbrengen naar je accommodatie in São Martinho do Porto/Salir do Porto
✓ De verplaatsingen van en naar het treinstation nabij Sintra, inclusief brandstof, tolgeld voor snelwegen,

parking, passagiersverzekering, persoonlijke chauffeur

Exclusief
✗ Entreegelden voor musea (voor meer informatie zie tap 'Praktisch')
✗ Toeristenbus (voor meer informatie zie tap 'Praktisch')
✗ Gids in de kastelen en paleizen
✗ Lunch, persoonlijke consumpties 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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