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

MINITRIP – 3-DAAGSE RONDREIS HISTORISCH CENTRUM VAN PORTUGAL

Reistype: Minitrip
Aantal dagen: 3

Begeleide minitrip langs heel bijzondere Portugese
locaties
Tijdens deze 3-daagse begeleide minitrip verken je samen met je partner, een of meerdere vrienden of je
gezin het historisch centrum van Portugal . Deze anders-dan-anders privérondreis brengt je op wel heel erg
bijzondere locaties! Van een dorp met hobbit-achtige huisjes verwerkt in enorme rotsblokken tot stoere
historische kastelen met adembenemende panoramische vergezichten. We wagen ons ook over de grens
om opvallende Spaanse stadjes te bezoeken.
Onze uiterst deskundige Engelstalige gids/chauffeur deelt op een enthousiaste manier zijn kennis over de
regio zodat je samen met je privégezelschap het centrum van Portugal op een compleet andere manier
ervaart.
Ontdek snel wat deze minitrip door het historisch centrum van Portugal voor jou in petto heeft!
Reserveer nu je 3-daagse minitrip door het historisch centrum van Portugal.
Prijs: vanaf € 103 per persoon, per dag.

Programma
D ag 1
Castelo Branco, Monsanto en Castelo Rodrigo in Portugal
We verwelkomen je in de luchthaven van Lissabon en zetten onze
3-daagse minitrip door het historisch centrum van Portugal meteen
oostwaarts in richting Castelo Branco. De tuin van het
bisschoppelijk paleis is klein, maar verzorgd en moet je gewoon
gezien hebben voor zijn vele standbeelden, waarvan sommige erg
verrassend zijn. De stad Castelo Branco staat ook bekend om zijn
geborduurd linnen en bedspreien van natuurlijke zijde (museum
niet open op maandag).

Monsanto
Onze volgende halte van deze rondreis is Monsanto,, een dorp in
de bergen met soms hobbit-achtige huisjes gebouwd op en
rond massieve rotsblokken. Het is steil, maar als je wil, kun je
helemaal naar de top klimmen om het kasteel en het uitzicht te
bewonderen.

Castelo Rodrigo
Je kunt later uitrusten op weg naar Castelo Rodrigo in de Serra da
Marofa. Castelo Rodrigo is een ommuurd middeleeuws dorp. Het
fort en het kasteel werden gebouwd als vesting en zijn zeker een
bezoek waard!
Overnachting: in Castelo Rodrigo .

D ag 2
Ciudad Rodrigo in Spanje
Na het ontbijt zetten we onze begeleide minitrip verder naar
Ciudad Rodrigo , een kleine kathedraalstad in Spanje met vele
bezienswaardigheden en monumenten die enkel in de ochtend
geopend zijn. Het indrukwekkende hoofdplein is de thuisbasis
van het stadhuis en biedt leuke terrasjes om wat te rusten en
iets te drinken of te eten.

Cáceres in Spanje
Daarna trekken we naar het Spaanse Cáceres. De oude ommuurde
stadswijk herbergt talrijke oude, historische gebouwen, waarvan
vele dateren uit de Middeleeuwen. Maak een keuze uit de vele
paleizen en adellijke herenhuizen, zoals het Carvajal-paleis, het
bisschoppelijk paleis, het paleis Los Golfines de Abajo en de
kathedraal. Rond het grote plein buiten de omwalling zijn tal van
restaurants en leuke terrasjes waar je kunt verpozen met een fris
wijntje en een heerlijk Spaans gerecht.
Overnachting:
Later op de dag rijden we naar Marvão in Portugal om te
overnachten.

D ag 3
Marvão in Portugal
Het mooie dorp Marvão is gebouwd op een granieten rots van
de Serra de São Mamede. Het kasteel werd gebouwd in de 8ste
eeuw. Het kasteel en het ommuurde dorp werden door de
eeuwen heen verder versterkt. Het dorp zelf is heel bijzonder en
werd opgenomen in het boek "1000 Places to see Before you
Die" (1000 plaatsen die je gezien moet hebben voordat je sterft ),
nummer 1 op de bestsellerlijst van de New York Times. Naast de
charme van dit dorp zijn de uitzichten op de omliggende regio
vanaf het kasteel fenomenaal!

Tomar in Portugal
Halverwege de ochtend zetten we onze minitrip door het historisch
centrum van Portugal verder naar Tomar voor een bezoek aan het
Convento do Cristo (UNESCO Werelderfgoed), gebouwd in de late
12de eeuw in opdracht van Gualdim de Pais, de vierde grootmeester
van de Tempeliers. Tomar was niet alleen belangrijk voor de
Tempeliers, maar was ook een centrum van de Portugese
overzeese uitbreiding onder Hendrik de Zeevaarder (15e eeuw), de
grootmeester van de Orde van Christus.
Na een bezoek aan het Convento en een kort bezoek aan het
centrum van Tomar brengen we je gezelschap terug naar de
luchthaven van Lissabon.
Reserveer nu je minitrip door het historisch centrum van Portugal.

Praktische info
☛ We verwelkomen je in de luchthaven van Lissabon.
☛ Aan het einde van de 3-daagse minirondreis door het historisch centrum van Portugal 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 het historisch centrum van Portugal .
☛ Kies je een overnachtingsaccommodatie 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 3-daagse minitrip door het historisch centrum van Portugal genieten.

Prijs per aantal deelnemers
Op basis van 7 deelnemer(s): € 103,00 per persoon, per dag
Op basis van 6 deelnemer(s): € 120,00 per persoon, per dag
Op basis van 5 deelnemer(s): € 145,00 per persoon, per dag
Op basis van 4 deelnemer(s): € 180,00 per persoon, per dag
Op basis van 3 deelnemer(s): € 240,00 per persoon, per dag
Op basis van 2 deelnemer(s): € 360,00 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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