Suggesties
De barok ontdekken in Portugal
We doorkruisen het land van noord naar zuid en brengen ook
een bezoek aan de eilandengroepen van Madeira en de Azoren,
op zoek naar voorbeelden uit de “Gouden Eeuw” van Portugal.
Omdat de barok in Portugal pas later inzette dan in de rest van
(...)

Algarve
De Via Algarviana oftewel de route door de Algarve
Leer een andere kant van de Algarve kennen – in het rustige,
groene binnenland liggen traditionele dorpjes en de prachtigste
landschappen verborgen. Maar hoe komt u in deze beschermde
wereld terecht? Heel makkelijk… U hoeft alleen de wegwijzers
(...)

Azoren
Açores: Negen eilanden – Eén Geopark
De oorsprong van de Azoren is te herkennen aan de 1766
vulkanen die de archipel rijk is en waarvan er nog negen actief
zijn. Uit al deze natuurlijke rijkdom is het Geopark van de Azoren
ontstaan. Het park maakt deel uit van het Europese en Globale
(...)

Ilha de São Jorge
Pico, Faial en São Jorge- de eilanden van de
Azorendriehoek
Alle eilanden van de Azoren zijn prachtig en zeker een bezoek
waard, maar vooral Pico, Faial e São Jorge die dicht bij elkaar
liggen en deel uitmaken van de Azorendriehoek, gelegen in de
Centrale Eilandengroep van de archipel, nodigen u uit om de (...)

Centro de Portugal
Leistenen dorpjes
Deze leistenen dorpjes, die verscholen liggen tussen gebergten
met dichtbegroeide vegetatie, zijn een van de best bewaarde
Portugese geheimen die de joviale en vriendelijke bewoners met
plezier onthullen. In deze magische wereld, waar de tijd (...)
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Arruda dos Vinhos
Historische Route van de Linies van Torres
Met hun 200 jaar oude geschiedenis vertegenwoordigen de
Linies van Torres Vedras de strijd van Portugal om de
soevereiniteit in het begin van de 19e eeuw, tijdens de
Napoleontische oorlogen.De regio Torres Vedras speelde een
overheersende rol in de (...)

Aveiro
Langs de kust van Centro de Portugal
Brede zandstranden met wit fijn zand afgeschermd door
hellingen met duinen en dennenbossen naast een diepblauwe
zee … dat is de kust van Centro de Portugal. Deze prachtige
beelden kunt u ontdekken tijdens een tocht langs de kust van
Figueira da (...)

Celorico da Beira
3 dagen in de Serra da Estrela
Op de top van Portugal Dit uitstapje van drie dagen door het
gebergte Serra da Estrela begint in Seia met een ochtend voor
de kinderen. Eerst een leerrijk en leuk bezoek aan het Museu do
Brinquedo (speelgoedmuseum) waar speelgoed te zien (...)

Madeira
Een rondje Madeira
Hoewel Madeira een kleine oppervlakte heeft, is het eiland rijk
aan majestueuze scenario’s van een ongekende schoonheid.
Huur een auto en ontdek de betovering en de mooie hoekjes van
deze drijvende tuin! Wanneer u uit Funchal vertrekt en naar het
(...)

Porto en het Noorden
Porto
Enkele dagen in Porto
Tijdens een kort bezoek aan Porto zijn er enkele plaatsen die u
zeker moet bezoeken. Deze stad heeft volgens de vele
bezoekers iets mystieks dat moeilijk te omschrijven is en
verandert naargelang de plaats, het tijdstip en het daglicht.
Maar het (...)
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