
REIS VAN DAG TOT DAG
Dag 1. Heenreis / kennismaking met Lissabon
Vanuit Brussel-Zaventem vetrekken we vroeg in 
de ochtend met onze vlucht naar Lissabon. Na aankomst 
maken we een stadstour. We zien onder meer de wijk 
Baixa, de Avenida da Liberdade ( de Champs-Elysées van 
Lissabon), San Jorge Castle en het Praça do Comércio, 
dat prachtig aan de Taag ligt. We dineren elke avond 
in het Portugees restaurant Solar dos Bicos.

Dag 2. Stadswandeling door Lissabon 
en vrije middag.                                        
Vandaag  bezoeken we de wijk Belém met het symbool 
van Lissabon, de beroemde Torre de Belém, die ooit 
als militaire wachtpost bijna midden in de Taag stond. 
Verder bekijken we het Mosteiro dos Jerónimos, 
dat is gebouwd om de ontdekking van de zeeroute 
naar Indië door Vasco da Gama te herdenken.
De middag is vrij te besteden.  

REISFEITEN
Reis code: R64/V      
Bestemming: Portugal / Lissabon   
Reisdata: 26  t/m 30 maart  2019  
Reisduur: 5 dagen  
Reissom: E 749,-      
Toeslag 1 persoonskamer: E 50,-
Deelnemers minimaal: 20 personen 
3* Hotel Expo Astoria

INBEGREPEN Vliegreis Brussel - Lissabon incl. alle 
toeslagen. Overnachting in 2-persoonskamers 
voorzien van bad of douche en toilet. Verzorging 
op basis van halfpension (ontbijt en diner). Lokaal 
vervoer, alle excursies, Nederlands sprekende gids,  
S&S-reisleiding en informatiebijeenkomst. 
NIET INBEGREPEN Luchthaven transfer. Lunches en 
drank. Entrees. Fooiengeld. Bijdragen garantiefonds 
GGTO en Calamiteitenfonds (E 17,50) en 
verzekeringen. Uitgaven van persoonlijke aard.

CITYTRIP LISSABON 
Stad op zeven heuvels
5-daagse vliegreis 26 t/m 30 maart 2019

Eén van de fijnste bestemmingen in Europa is Lissabon, 
door de Portugezen zelf ‘Lisboa’ genoemd. De Portugese 
hoofdstad heeft een heerlijk klimaat en een verfijnde 
keuken. De rijke geschiedenis heeft Lissabon versierd 
met prachtige kerken, parken en een eeuwenoud 
kasteel. Overdag heeft niemand hier haast, terwijl 
’s nachts het straatbeeld wordt gedomineerd door 
vrolijke muziek en gezelligheid. Lissabon wordt ook 
wel ‘de witte stad’ genoemd, door de gelijk gekleurde 
huizen met de terracotta daken. Maar de stad heeft 
nog veel meer kleur! Stap in de gele Tram 28 en laat 
je letterlijk en figuurlijk vervoeren door de stad. Het 
beroemde  Hiëronymietenklooster Mosteiro dos Jerónimos 
staat in de wijk Belém en is het bezoeken waard. 
Dagtochten naar Sintra en Fatima stellen ook niet teleur.  



Dag 3. Dagtocht naar Sintra & Cascais                                                       
Als je in Lissabon verblijft is het een must om 
een excursie naar Sintra te maken. Sintra staat sinds 1995 
op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. We bezoeken 
het oude historische centrum, waar ook de invloed van 
de islamitische bouwkunst te zien is en het unieke en 
verrassende Paleis van Pena dat er echt uitziet als 
een sprookje. Hier krijgt u vrije tijd voor de lunch.

Na de lunch bezoeken we Cascais, een voormalig 
vissersdorp dat bekend werd als resort voor Portugals 
Koninklijke familie aan het einde van de 19e en begin 
van de 20e eeuw. Tegenwoordig is het een populaire 
vakantiebestemming voor zowel Portugese als 
buitenlandse toeristen, met kleine musea, pittoreske 
tuinen, een Marina en een oude binnenstad.      
                                                             
Dag 4. Dagtocht naar Fatima.                                                                                 
Vandaag een bezoek aan Fátima. Ooit een slaperig 
landelijk dorpje dat in 1917 een belangrijk 
bedevaartsoord werd toen drie kinderen uit een 
schaapherdersgezin melding maakten van verschijningen 
van de Heilige Maagd Maria, ook wel bekend als Onze 
Lieve Vrouwe Fátima (Nossa Senhora de Fátima). 
Uiteraard brengen wij een bezoek aan het heiligdom: 
de basiliek ter ere van de verschijningen die elk jaar 
miljoenen pelgrims trekt.

Dag 5. Terugreis 
In de loop van de ochtend staat onze transfer naar 
de luchthaven alweer gereed. Hier gaan we aan 
boord voor onze terugvlucht. 
 

ga mee
beleef


