Brochures, Kaarten en video's
De wegen van het geloof

De wegen van het geloof

In "Caminhos da Fé" (Wegen van het Geloof) ziet u enkele
heiligdommen in Portugal waar religieuze vieringen plaatsvinden.
De film is ingedeeld in drie thema's - Devotie en Reglieuze
Feesten, Joodse Erfenis, Pelgrimsroutes naar Santiago - en
getuigt van een waardevol cultureel, artistiek, natuurlijk en
spiritueel erfgoed.

Deze brochure geeft een kort overzicht van de meest bezochte
centra voor volksdevotie en religieuze verering, voorgesteld van
Noord- tot Zuid-Portugal. Hierin komen thema's zoals
heiligdommen, Portugese pelgrimsroutes naar Santiago de
Compostella en de erfenis van de Sefardische joden in Portugal
aan bod.

Devotie en Reglieuze Feesten

Het mediterrane dieet

“Devotie en religieuze feesten” toont Fátima als hoogtepunt van
het katholieke geloof in Portugal en getuigt ook van andere
vormen van verering en religieuze vieringen overal in het land.

De beginselen en voordelen van het mediterrane dieet dat in
december 2013 werd erkend als immaterieel werelderfgoed.

Kaart van Portugal

Joodse Erfenis
“Joodse erfenis” geeft een overzicht van de historische en
culturele overblijfselen van het Joodse volk in Portugal, waarbij
de afstammelingen van de Sefardische joden kunnen kennis
maken met de nalatenschap van hun voorouders.

Zoveel te bekijken en alles zo dichtbij! De kaart van Portugal zal
u door de wegen van Portugal leiden en helpt u om uw reis nóg
beter voor te bereiden.

Pelgrimsroutes naar Santiago

Wonen in PortugalWelkom in Portugal. Welkom thuis.

“Pelgrimsroutes naar Santiago” gaat over de ervaringen van
pelgrims die via de Portugese pelgrimsroutes naar Santiago de
Compostella trekken.

Portugal - Algemene brochure

Portugal - Joodse Erfenis (folder)

Ideeën om Portugal te leren kennen. Suggesties voor wat u moet
zien, proeven en proberen.(Uitgave 2009)

Portugal, op het platteland en aan zee

Deze folder geeft een kort overzicht van een deel van de erfenis
van de Sefardische Joden in Portugal. Die bestaat uit historisch
en cultureel erfgoed van een gemeenschap die diepe en
beslissende sporen naliet voor de ontwikkeling van Portugal door
de eeuwen heen.

Breng uw vakantie door op het Portugese platteland. Ontdek in
deze video wat er te zien en te doen is, waar u ook verblijft.

Taste Portugal

Living in Portugal

Proef Portugal: De beste vis ter wereld(Engelse versie)

Toeristische Kaart
Ontdek wat de beste routes zijn om Portugal te leren kennen! Nu
in een groter formaat en met meer details; deze kaart is
onontbeerlijk tijdens uw verblijf in Portugal.

Alentejo
Alentejo Tijd om gelukkig te zijn

Alentejo Tijd om gelukkig te zijn

De Alentejo Op Zijn Best

Kaart van de Alentejo

De Alentejo ligt in het zuiden van Portugal, tussen de rivier de
Taag en de Algarve. In het oosten grenst het aan Spanje en in
het westen aan de Atlantische Oceaan. Het is een uitgestrekte,
voornamelijk landelijke regio die dun bevolkt is en die ongeveer
een derde van het Portugese grondgebied in beslag neemt. De
schoonheid van het landschap, de kwaliteit van het
archeologische, monumentale, bouwkundige en etnografische
erfgoed en de uitstekende gastronomie en wijnen leveren de
voorwaarden voor een ontdekking van het samengaan van
natuur - en cultuurtoerisme.

Alles draait om tijd... Met de kaart van de Alentejo kunt u uw tijd
op de beste manier benutten en indelen. Tijd om te rusten,
plezier te hebben en de omgeving te leren kennen... in uw eigen
tempo.

Toeristische Routes van het Werelderfgoed III –
Lissabon, Sintra, Évora en Elvas
De historische steden Lissabon, Sintra, Évora en Elvas maken
deel uit van de door de UNESCO erkende cultuurgoederen van
het erfgoed van de mensheid.Om een idee te krijgen van de
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Museumgids van de Alentejo
Deze gids heeft de bedoeling het erfgoed in de musea van de
regio Alentejo bekendheid te geven en nadruk te leggen op de
voortdurende relatie die in de regio gevonden kan worden tussen
de geschiedenis van het erfgoed, de kunst en de religie.

uitzonderlijke waarde van deze steden en hun monumenten en
tegelijkertijd de tradities en omgeving waarin ze zich bevinden,
te ontdekken, suggereren wij de Toeristische Routegidsen
Werelderfgoed. Hierin vindt u verschillende thematische routes
die ongetwijfeld een aanvulling zullen zijn op uw bezoek aan
Portugal.

alentejo - alles draait om tijd...
Ontdek de Alentejo zonder haast. Kies een thema of probeer ze
allemaal uit: Natuur en Milieu, Gastronomie en Wijnen, Cultuur
en Erfgoed, Zon en Zee of Actieve Vakanties. Ontdek de
mogelijkheden die deze regio u te bieden heeft... in uw eigen
tempo!

Algarve
Algarve

Algarve. Het beroemdste geheim van Europa

Kaart van de Algarve
Kom en ontdek de Algarve! Gedurende hele jaar tonen de
stranden, de natuurreservaten, de typische dorpjes, de
golfbanen, de kastelen en de forten hun volle glorie. Op deze
kaart vindt u alle mogelijkheden.

Azoren
Azoren

Azoren - Voel u Springlevend

Op de negen eilanden van de Azoren kunt u negen aparte
wereldjes leren kennen, waar u op een andere manier vakantie
kunt vieren... allemaal met een eigen, origineel karakter.Van het
bezoeken van meren en kraters in oude vulkanen, tot het
spotten van walvissen en potvissen of het verkennen van het
bergachtige eiland Pico: de Azoren zijn een paradijs voor de
echte natuurliefhebbers en bieden indrukwekkende plaatsen
voor een actieve vakantie midden in de Oceaan.

Centro de Portugal
Centro de Portugal

Centro de Portugal

Leer een regio kennen met pure en behouden landschappen,
historische steden en dorpen, grote tradities en een uitstekende
keuken. In het hart van Portugal wacht Centro de Portugal op uw
komst!

Centro de Portugal - 4 Senses
Voel de schoonheid om u heen.Het Centrum van Portugal is een
podium van ervaringen die grootser zijn dan het leven. Van het
simpelste tot het ingewikkeldste, van het natuurlijkste tot het
meest gesofisticeerde, het aanbod is onvergetelijk.

Toeristische Routes van het Werelderfgoed I - In
het hart van Portugal
Bekijk de folder met de vier routes, die wij samengesteld hebben
om u als leidraad te dienen bij het ontdekken van de regio in het
uiterste zuidwesten van Europa, dat we het hart van Portugal
kunnen noemen.Het was in deze regio, waar veel gebeurtenissen
hebben plaatsgevonden, die naar het ontstaan van Portugal
hebben geleid – het koninkrijk met de oudste grenzen van
Europa –, een regio doorspekt met geschiedenis, maar ook met
mythes en legendes. De aanwezigheid van de drie belangrijkste
Portugese monumenten, die tevens tot het werelderfgoed
behoren van UNESCO, binnen een relatief klein gebied met iets
meer dan 90 km2, bevestigt die uitzonderlijke feit en vormt het
thema van de uitgestippelde routes.
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Madeira
Kaart van Madeira

Madeira

Hoewel Madeira een kleine oppervlakte heeft, is het eiland rijk
aan majestueuze scenario’s en een ongekende schoonheid. Huur
een auto en ga uit op ontdekking van de betoveringen en mooie
hoekjes van deze drijvende tuin!

Madeira

Porto en het Noorden
De Jakobsweg (beginnend in Porto)

Porto e Norte

In Porto kruisen drie routes naar Santiago de Compostella elkaar:
de weg door midden-Portugal, oftewel de hoofdweg (Caminho
Português Central ou Principal), de Portugese weg via Braga
(Caminho Português por Braga) en de Portugese kustweg
(Caminho Português da Costa).(Versie: Portugese, Engels,
Spaans, Frans)

In de regio Porto e Norte, heeft de wieg van Portugal gestaan en
het rijke culturele erfgoed vertelt over zijn edele en zeer oude
oorsprong.

Porto en het Noorden: De essentie van Portugal

Noord-Portugal is een streek van eeuwenoude menselijke
bezetting, een kruispunt van de Atlantische en mediterrane
culturen en gezegend met een bijzonder rijk cultureel en
natuurlijk erfgoed.In deze regio liggen 4 van Portugals 18 door
de UNESCO tot werelderfgoed uitgeroepen plaatsen: twee
historische centra - Porto en Guimarães, die respectievelijk in
1996 en 2001 zijn ingeschreven -, de Archeologische Sites van
Vale do Coa, ingeschreven in 1998, en het Cultureel Landschap
van de Wijnstreek Alto Douro, ingeschreven in 2001.Om deze
plaatsen beter te leren kennen heeft Turismo de Portugal
(Portugees Bureau voor Toerisme) een serie Toeristische Routes
van het Werelderfgoed uitgegeven om de organisatie van een
bezoek aan Portugal te vereenvoudigen.

Toeristische Routes van het Werelderfgoed II Noord-Portugal

Regio Lisboa
Kaart van Lissabon

Lisboa Golf Coast

Lissabon leren kennen is een ervaring die bij elk bezoek opnieuw
beleefd wordt. Neem deze kaart van de stad mee, voor het geval
u verdwaalt.

De liefhebbers van de golfsport vinden voor de poorten van
Lissabon, zorgvuldig aangelegde banen met adembenemende
landschappen, die voor iedere speler een uitdaging vormen.

Lisboa Unforgettable

Lissabon. Een heel personlijke ervaring

Lissabon is traditie, romantiek, cultuur, plezier, moderniteit,
emotie en veel meer dan u zult kunnen navertellen. Lissabon.
Een heel personlijke ervaring.

Lissabon is traditie, romantiek, cultuur, plezier, moderniteit,
emotie en veel meer dan u zult kunnen navertellen.
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