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Regio Lisboa
Lissabon is de hoofdstad van Portugal en het centrum van een veelzijdige regio die voor ieder wat wils heeft.
In deze stad die in de loop der tijden vele verschillende culturen uit verre oorden heeft verwelkomd, treft u in de
historische wijken nog een dorpse sfeer. Hier kunt u door de rechte straten van de benedenstad Baixa Pombalina
wandelen die uitgeven op het plein Praça do Comércio met uitzicht op de Taag. Als u de rivier volgt, komt u bij een
van de mooiste plekken van de stad: de wijk Belém met monumenten die op de werelderfgoedlijst staan,
middeleeuwse wijken en meer recente recreatiegebieden zoals het Parque das Nações.
Als u verder de rivier volgt tot aan de monding, zult u begrijpen waarom Lissabon wordt beschouwd als het centrum
van een uitgestrekt resort. Langs de kustweg Estrada Marginal komt u stranden en badplaatsen tegen met villa's en
hotels uit het begin van de 20ste eeuw, jachthavens, terrassen en uitstekende golfbanen. Wanneer u de kust verder
volgt, treft u naast wereldberoemde surfspots ook talrijke paleizen in het als werelderfgoed erkende culturele
landschap van Sintra.
Zowel ten noorden als ten zuiden van de hoofdstad is er op korte afstand een uitgebreid aanbod aan landschappen
en erfgoed. U kunt tijdens een bezoek aan Portugal moeilijk om de regio Lisboa met zijn stranden, natuurparken,
culturele routes en accommodatie voor ieder wat wils heen.
De fado is nog een andere typisch Portugese uitdrukkingsvorm die als werelderfgoed is beschermd. U kunt de fado ‘s
avonds beluisteren in een fadohuis of in één van de volkswijken. Maar er zijn ook drukke bars en discotheken waar u
andere muziekstijlen hoort. Van reggae tot Afrikaanse muziek, new wave, indie of elektronische muziek, u vindt hier
wel altijd een goede reden om een glas te drinken en de hele nacht lang te dansen en te feesten.
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Website http://www.visitlisboa.com
Facebook www.facebook.com/visitlisboa
Youtube www.youtube.com/visitlisboa
Pinterest http://pinterest.com/visitlisboa
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