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Vervoermiddelen
Luchtvervoer
Dankzij de bevoorrechte geografische ligging van Portugal, is het land opgenomen als reisbestemming door veel
buitenlandse luchtvaartmaatschappijen die vliegen op de volgenden Portugese luchthavens:
Lissabon - Luchthaven Portela - Tel.: 218 413 500
Porto - Luchthaven Dr. Francisco Sá Carneiro - Tel.: 229 432 400
Faro - Luchthaven Faro - Tel.: 289 800 800
Madeira - Funchal - Luchthaven Funchal - Tel.: 291 520 700
Azoren - Ponta Delgada - Luchthaven João Paulo II - Tel.: 296 205 406
De onderneming ANA - Aeroportos de Portugal, SA, regelt de activiteiten van de vliegvelden in Portugal, en verstrekt ook
informatie over vertrek- en aankomsttijden op http://www.ana.pt
De verschillende Portugese luchtvaartmaatschappijen bieden zowel op nationaal als internationaal gebied regelmatige
vliegverbindingen aan.
TAP - Air Portugal: Het “vlaggenschip” onder de Portugese luchtvaartmaatschappijen vliegt regelmatig naar meer dan 50
internationale bestemmingen en onderhoudt ook binnenlandse vluchten tussen Lissabon, Porto, Faro en de Autonome
Regio´s Madeira en de Azoren; daarnaast vliegt de TAP ook tussen de eilanden Madeira en Porto Santo.
http://www.tap.pt
SATA: geregelde vluchten tussen alle eilanden van de Azoren, en vanuit de Azoren naar Madeira en het vasteland
Portugal. SATA voert tevens vluchten uit naar enkele internationale luchthavens.
http://www.sata.pt
Treinverkeer
De Portugese Spoorwegen "CP - Comboios de Portugal" (www.cp.pt) hebben een uitgebreid spoorwegnet, dat over heel
Portugal verspreid is. Daarnaast zijn er ook internationale verbindingen naar Vigo, Madrid en Parijs.
Met de diverse aangeboden reismogelijkheden, komt men de reiziger tegemoet:
- de sneltreinen van de moderne serie "Alfa Pendular" zorgen voor de snelste en comfortabele verbinding tussen
Lissabon en de Algarve; deze rijden ook naar het noorden van Portugal, naar Porto of Braga en maken tussenstops op
de stations van Coimbra.
- de treinen “Intercidades”, vergelijkbaar met de Nederlandse intercity´s, verzorgen trajecten tussen Lissabon-PortoGuimarães, Lissabon-Guarda, Lissabon-Covilhã, Lissabon-Évora-Beja en Lissabon-Faro.
- met de "Sud-Express" en de Hoteltrein "Lusitânia" worden internationale reizen vanuit Lissabon mogelijk gemaakt.
- een omvangrijk netwerk van regionale en interregionale treinen en treinen in de voorsteden zorgen voor een grote
nationale dekking van het treinverkeer in heel Portugal.
Wegverkeer
WEGENNET
Portugal beschikt over een uitgebreid wegennet, bestaand uit snelwegen (AE), hoofdwegen (IP), verbindingswegen
(IC), nationale wegen (EN) en gemeentelijke wegen.
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Er zijn twee soorten snelwegen:
- De traditionele snelwegen met tolpoortjes waar u met geld of uw bankpasje de tolgelden kunt betalen. Op deze
snelwegen kunt u gebruik maken van het systeem “Via verde”, waarmee de tolgelden door automatische afschrijving
van uw bankrekening worden geheven. Dit systeem kunt u alleen gebruiken als u over de elektronische uitrusting voor
het gebruik van de “Via verde” beschikt, die u vooraf kunt aanschaffen bij de verkooppunten (www.viaverde.pt)
- De volledig elektronische snelwegen, waarop de tolgelden alleen elektronisch worden geheven. De langsrijdende
voertuigen worden door een tolpunt bij de oprit van de wegen geregistreerd. U kunt de desbetreffende wegen
herkennen door de melding “Electronic toll only”. Voor informatie over de aangesloten wegen en de betalingswijze,
raadpleeg http://www.visitportugal.com/NR/exeres/CDBE1EA5-30C1-4ABA-A2AD-D4227C48780B,frameless.htm e
http://www.tollcard.pt
BUSSEN
In Portugal zijn alle steden en grotere plaatsen door een net van regelmatig busverkeer met elkaar verbonden.
Gedetailleerde informatie over routes, dienstregeling en prijzen, kunt u vinden bij de Rede Nacional de Expressos op
www.rede-expressos.pt.
METRO
Als belangrijke aanvulling op het openbaar vervoer in de steden Lissabon en Porto, rijdt er tussen 06.00 ´s ochtends en
01.00 uur ´s nachts een metro.
De wat oudere metro van Lissabon, die in de laatste jaren steeds verder uitgebreid is, doet een groot deel van de stad
aan. Zowel de oudste als de meest recente metrostations zijn bekleed met wanddecoraties van azulejos (tegeltjes), die
door gerespecteerde Portugese kunstenaars zijn ontworpen. http://www.metrolisboa.pt
Porto is de metro nog nieuw en functioneren de blauwe, de rode, de groene, de gele, violette en de oranje lijn, waarbij
een groot deel van de trajecten nog bovengronds uitgevoerd wordt.
http://www.metro-porto.pt

TAXI´S
De taxi´s zijn gewoonlijk beige-ivoor van kleur, maar er rijden ook nog steeds zwarte taxi´s rond met een groen dak, de
traditionele Portugese taxikleuren.
De prijs wordt op de meter aangegeven, en de tarieven zijn in de taxi opgehangen of geplakt of kunnen aan de
chauffeur gevraagd worden.
Voor het oproepen van een taxi per telefoon wordt een toeslag gevraagd van 0,80 Euro, en voor het vervoer van bagage
in de kofferbak wordt 1,60 Euro gerekend, ongeacht het aantal stuks en het gewicht. Het vervoer van wiegen,
kinderwagens en rolstoelen, of vergelijkbare hulpmiddelen is gratis.
Buiten de bebouwde kom wordt het vervoer per taxi op basis van kilometers berekend, en wordt de prijs van tevoren
afgesproken tussen de chauffeur en de passagier. De tol voor de heen- en terugreis, indien van toepassing, wordt
betaald door de klant. Een fooi is vrijwillig, maar het is gangbaar ongeveer 5-10 % van ritprijs te geven of dit bedrag af
te ronden.
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