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Korte vakantie
U kunt altijd wel een reden vinden om een korte vakantie te houden. Om de zon te zoeken, omdat u enkele dagen
vrij heeft of om nieuwe plekjes te ontdekken.Voor wie maar enkele dagen heeft, is een bezoek aan Lissabon of Porto
de moeite waard. Het is maar een korte reis vanuit om het even welk deel van Europa. Deze steden zijn gemakkelijk
te bezoeken, hebben veel bezienswaardigheden, een goede keuken en er is veel te beleven. De ligging aan een rivier
zorgt voor een speciale sfeer, vooral dankzij de aangename temperaturen in de lente of de herfst, wanneer het licht
verrassende tinten aanneemt.Als u maar weinig tijd heeft, kunt u in Portugal gemakkelijk naar andere plaatsen
reizen om de geschiedenis en het erfgoed beter te leren kennen of een rondreis door de natuur te maken en gewoon
de gezonde lucht van de beschermde gebieden in te ademen.Als u in Porto verblijft, kunt u een uitstap maken naar
de steden Braga en Guimarães (die op de werelderfgoedlijst staat), het Nationaal Park Parque Nacional do Gerês, het
Geoparque van Arouca of naar de Douro-vallei. Vanaf Lissabon kunt u een bezoek brengen aan het nabij gelegen
werelderfgoed van Sintra, de kust van Estoril, of aan de natuurparken van de estuaria van de Taag of de Sado. Vlak
bij de Sado zijn het natuurpark Parque Natural da Arrábida en de stadjes Palmela, Sesimbra en Setúbal, met mooie
uitzichten op zee, een bezoek waard. Meer naar het zuiden, op slechts een uur rijden met de auto, ligt Évora, een
stad die eveneens op de werelderfgoedlijst staat. U kunt ook een bezoek brengen aan de kloosters van Alcobaça en
Batalha, ten noorden van de hoofdstad, nadat u het ommuurde stadje Óbidos heeft bezocht. Dit zijn enkele
suggesties met goede toegangswegen om eens iets anders te doen en meer te weten te komen over de Portugese
cultuur en natuur.
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