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Accommodatie
Hotelaccommodatie
Het uitgebreide aanbod hotels in het hele land biedt accommodatie met of zonder maaltijden en bijkomende diensten
aan, en is onderverdeeld als volgt:
HOTEL (H) – het aanbod hotels is divers en enorm en wordt overeenkomstig de locatie en de kwaliteit aangeduid met 1
tot en met 5 sterren;
HOTEL-APPARTEMENT (HA) – aangeduid van 1 tot en met 5 sterren; de ideale keuze voor wie voor de meeste
onafhankelijkheid kiest, zonder alle diensten van een hotel te hoeven opgeven;
POUSADA – gehuisvest in historische gebouwen of op plaatsen van groot natuurschoon; worden onderverdeeld in 4
categorieën: historisch, historisch-design natuur en charme.
Toeristisch Villadorp (A)
Toeristische villadorpen worden aangeduid met 3 tot en met 5 sterren en bestaan uit vrijstaand maar verbonden
accommodaties binnen een afgebakend gebied, waar ook toeristische faciliteiten aangeboden worden.
Toeristische Appartementen (AT)
Aangeduid met 3 tot en met 5 sterren; zijn de ideale keuze voor wie een onafhankelijke accommodatie wenst met
toegang tot gedeelde ruimtes en diensten.
Toeristisch Complex / Resorts (CT)
Resorts zijn een goede optie voor wie het fijn vindt om verschillende vrijetijdsvoorzieningen en –mogelijkheden binnen
handbereik te hebben en keuze te hebben uit verschillende accommodatietypes, ofwel een hotel van 4 of 5 sterren of
een andersoortige toeristisch onderkomen.
Vakantie in Herenhuizen (TH)
Wie voorkeur geeft aan accommodaties in familieverband, kan kiezen voor solares, paleisachtige huizen, of in huizen
met erkende architectonische, historische of artistieke waarde, zowel in landelijke als in stedelijke omgevingen.
Toerisme in Landelijke Gebieden (TER)
Het landelijk toerisme wordt gekenmerkt door accommodatie in rustieke huizen, met eigenschappen die de landelijke
omgeving waarin ze zich bevinden eigen zijn. Het contact met de bevolking, de gebruiken en tradities is directer, maar
ook het contact met de natuur zelf is meer vanzelfsprekend. Deze toeristische eenheden worden als volgt
onderverdeeld:
LANDHUIZEN (CC) - gelegen in dorpen en landelijke gebieden, hebben de vorm, bouwmaterialen en andere kenmerken
van de lokale architectuur;
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AGROTOERISME (AG) - accommodaties die geïntegreerd zijn in een landelijk bedrijfsvoering, waar de toeristen, als ze
dat zelf willen, kunnen deelnemen aan landbouwwerkzaamheden;
LANDELIJKE HOTELS (HR) - aangeduid met 3 tot en met 5 sterren, gelegen in landelijke gebieden, met behoud van de
architectonische vorm en kenmerken van de regio waarin ze liggen.
Kamperen
De campings zijn verspreid van noord tot zuid en maken een direct contact met de natuur mogelijk. Er zijn zowel
openbare campings, waar iedereen kan staan, of privé campings, waar slechts het publiek dat aangesloten bij of lid is
van het netwerk waartoe ze behoren. Deze laatsten worden aangeduid met de letter "P", en men dient altijd van tevoren
te verifiëren of het mogelijk is daar te verblijven. In overeenstemming met de faciliteiten en de aangeboden diensten,
kunnen campings een aanduiding van 3 tot en met 5 sterren hebben, maar dit is niet verplicht.
Natuurtoerisme
Wanneer een toeristische accommodatie binnen een beschermd natuurgebied of met een erkende natuurwaarde, wordt
deze altijd ingedeeld bij Natuurtoerisme, een term die ook erkend is door het Instituut voor Behoud van Natuur en
Biodiversiteit (Instituto de Conservação da Natureza e Biodiversidade). Deze accommodaties dienen daarom
mogelijkheden tot verkenning en interpretatie van de omringende natuur in hun aanbod op te nemen.
Jeugdherbergen
In de buurt van de stranden, op het platteland en in de belangrijkste steden van het land zijn jeugdherbergen te vinden
waar u tegen aantrekkelijke prijzen kunt overnachten. Ze zijn vooral bedoeld voor avontuurlijk ingestelde mensen die
van gezelligheid houden en het geen probleem vinden hun kamer met anderen te delen. Een aantal jeugdherbergen
heeft desgewenst ook tweepersoonskamers of familiekamers ter beschikking. Soms kunt u er ook de maaltijden
gebruiken.
De bezoeker moet verplicht een van de volgende bewijsstukken overleggen: Cartão de Alberguista (pas jeugdherbergen)
of Cartão Jovem (jongerenkaart).
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