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Cruises in Portugal
De zee is een natuurlijke toegangsweg naar Portugal en een goed vertrekpunt om de geschiedenis van dit land van
zeevaarders beter te leren kennen.
Hier leggen schepen van over de hele wereld aan die vanuit het westen, van de Atlantische Oceaan komen of via het
zuiden, van de Middellandse Zee. Ze leggen ook aan op de eilandengroepen van Madeira en de Azoren.
Op dit verbindingspunt tussen Europa en Amerika, treft u een land aan met een lange geschiedenis en een meer dan
duizend jaar oude cultuur.
Wie met een cruiseschip in steden zoals Porto, Lissabon en Portimão aanlegt, vindt er vele bezienswaardigheden om
te bezoeken. Ook Ponta Delgada op het eiland São Miguel van de Azoren of Funchal, de hoofdstad van het eiland
Madeira, ontvangen bezoekers van over zee met open armen.

PORTO
De cruisehaven van Leixões aan de noordelijke kust van Portugal is één van de belangrijkste havens van de
Atlantische Oceaan. Van hieruit zijn er verbindingen met de Middellandse Zee en Noord-Europa. Door de
toenemende populariteit van de korteafstandcruises doet deze ook dienst als verbinding met andere Portugese en
buitenlandse havens aan de Atlantische kust.
De haven ligt op 5 km van de internationale luchthaven Francisco Sá Carneiro en op 3 km van het centrum van
Porto.
Porto, gelegen aan de monding van de rivier Douro is een stad met een sterke persoonlijkheid en een grote traditie.
Het historisch centrum is erkend als werelderfgoed. De eerste Portugese koningen vestigden zich in het noorden van
Portugal en begonnen van hieruit de christelijke herovering naar het zuiden toe.
De ligging aan de zee en de rivier, de historische bruggen die de oevers met elkaar verbinden, de benedenstad en de
traditionele winkels, de oude monumenten en eigentijdse door befaamde architecten ontworpen gebouwen zijn
troeven die van Porto een bijzondere stad maken met een kosmopolitische sfeer.
Op één of twee uur rijden liggen Guimarães, Braga, Ponte de Lima of de Douro-vallei, de wijnstreek waar de
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internationaal bekende portwijn wordt geproduceerd.
Tips
- Een bezoek brengen aan het historisch centrum van Porto met de Torre dos Clérigos, de middeleeuwse kern rond
de kathedraal Sé en het gebied aan de oever van de Douro;
- Het Museu de Serralves en het concertgebouw Casa da Música bezoeken. Deze twee prachtige voorbeelden van
hedendaagse architectuur in Portugal hebben ook een interessant cultureel programma;
- Shoppen aan de Avenida dos Aliados, de Rua de Santa Catarina en in Boavista;
- De portwijnkelders van Vila Nova de Gaia bezoeken;
- Een boottocht op de Douro maken.
Meer weten
www.apdl.pt

LISBOA

Deze bijna verplichte stopplaats voor grote trans-Atlantische cruiseschepen beschikt over uitstekende condities om
bezoekers van over zee te ontvangen.
De haven van Lissabon heeft momenteel 4 aanmeerplaatsen voor cruiseschepen: Lisboa A en B, vlak bij het
historisch en cultureel centrum, Alcântara en Rocha Conde de Óbidos, op ongeveer 20 minuten met het openbaar
vervoer van het centrum. De internationale luchthaven van Portela ligt op een afstand van circa 11 km.
Lissabon is een kosmopolitische, oude en tegelijkertijd moderne stad die bekend staat om het unieke licht en het
zachte klimaat, zodat u de stad het hele jaar door kunt bezoeken. Enkele van de tradities zijn de fado, die is erkend
als werelderfgoed, en de volksfeesten ter ere van de heilige Antonius, die in de maand juni plaats vinden.
Deze charmante stad biedt vele bezienswaardigheden, zoals een uitgebreid cultureel programma, als werelderfgoed
geklasseerde monumenten en een grote verscheidenheid aan winkels en restaurants.
Vlak bij Lissabon zijn de kust van Estoril, Cascais en Sintra een bezoek waard. Iets meer naar het noorden toe liggen
Óbidos, Fátima en de als werelderfgoed geklasseerde monumenten van Alcobaça, Batalha en Tomar. Meer naar het
zuiden toe treft u de steden Setúbal en Évora.
Tips
- Het kasteel Castelo de São Jorge bezoeken en door de historische wijken Alfama en Mouraria wandelen;
- Fado beluisteren;
- De wijk Belém bezoeken en de beroemde pastéis de nata proeven;
- Winkelen in de benedenstad en in Chiado.
Meer weten
www.portodelisboa.pt
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PORTIMãO

De haven van Portimão ligt op de routes van de Middellandse Zee, de eilanden van de Noord-Atlantische oceaan en
de trans-Atlantische verbindingen. Portimão, op een nacht varen van Lissabon, is gewoonlijk de eerste of laatste
aanmeerplaats van vele cruiseschepen.
De aanmeerplaats ligt dicht bij het stadscentrum, vlak bij uitstekende stranden met een uitgebreid aanbod aan
overnachtingsmogelijkheden en restaurants.
Portimão is één van de belangrijkste steden aan de Portugese zuidkust. De vele verschillende stranden met grote
rotsblokken of uitgestrekte zandvlakten, warme en rustige wateren, heel het jaar door een mild klimaat,
kwaliteitsresorts en internationaal befaamde golfbanen maken van de kust van de Algarve één van de beste
strandbestemmingen van Europa.
Tips
- Naar het strand van Praia da Rocha, één van de bekendste stranden van de Algarve gaan;
- Genieten van het uitzicht van het fort van Praia da Rocha over de stad, de rivier en de zee;
- Het Museu da Cidade van Portimão bezoeken;
- De verschillende visspecialiteiten proeven, waarvan gegrilde sardines het meeste geliefde gerecht is bij de
Portugezen
Meer weten
www.portofportimao.net

PONTA DELGADA

Ponta Delgada, de grootste stad van de eilandengroep van de Azoren, ontvangt haar bezoekers in Portas do Mar, een
toeristisch en cultureel centrum waar de lokale tradities nog een belangrijke plaats innemen. Het ligt niet ver van het
historisch en handelscentrum en biedt goede toegangsmogelijkheden voor toeristische rondreizen.
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Ponta Delgada ligt op São Miguel, één van de negen eilanden van vulkanische oorsprong van de Azoren. De archipel
werd in de 15e eeuw door Portugese zeevaarders ontdekt en onderscheidt zich door de prachtige natuur en de goed
bewaarde plaatselijke tradities en gebruiken. De feesten ter ere van de heilige Geest die op alle eilanden van april
tot september worden gevierd, zijn daar het beste voorbeeld van.
De cruiseschepen doen de eilanden São Miguel, Terceira en Faial aan. Er is ook een uitgebreid aanbod aan excursies
aan land en op de dichtstbijzijnde eilanden. Het zijn ideale plaatsen voor outdoor activiteiten zoals duiken, walvissen
en dolfijnen spotten, wandelen of vogels spotten.
Tips
- De meren Lagoa das Sete Cidades en Lagoa do Fogo bezoeken;
- De “cozido das furnas”, een stoofpot die onder de grond met de vulkanische warmte wordt bereid, proeven;
- Proeven van de thé die al honderden jaren lang op de Azoren wordt geteeld;
- Een duik nemen in de zwembaden met ijzerhoudend water in het Parque Terra Nostra;
- De uitkijkpost Vista do Rei beklimmen.
Meer weten
www.apsm.pt

FUNCHAL

Het eiland Madeira is een verplichte stopplaats voor een groot aantal cruiseschepen die de Atlantische Oceaan
oversteken. De aanmeerplaats in Funchal ligt op ongeveer 10 minuten wandelen van het centrum, zodat u de stad
en het eiland gemakkelijk kunt bezoeken. U treft hier een uitgebreid dienstenaanbod en verschillende
bezienswaardigheden.
De archipel bestaat uit de eilanden Madeira en Porto Santo en beschikt over een subtropisch klimaat met een
prachtige natuur. Twee derden van het grondgebied zijn beschermd gebied, waaronder het grootste laurierbos ter
wereld dat is erkend als werelderfgoed. U treft hier dan ook de ideale condities voor allerlei activiteiten in de natuur,
zoals wandelingen langs de “levadas” (irrigatiekanalen), duiken en spotten van walvissen en dolfijnen.
Het eiland staat bekend om zijn kwaliteitsresorts met aangename temperaturen het hele jaar door en is een ideale
bestemming voor thalassotherapie- en wellness-behandelingen.
Hoewel het erfgoed en de cultuur verbonden met de ontdekkingsreizen en de madeira-wijn duidelijk tot uiting
komen, zijn de feesten de grootste toeristische attractie: de carnavalsoptochten, het Bloemenfeest, het Festival do
Atlântico en vooral het eindejaarvuurwerk in de baai van Funchal dat u het best kunt zien vanaf zee.
Tips
- In het historisch centrum het Museu dos Bordados (borduurwerkmuseum) en het Museu do Vinho Madeira (maderirawijn museum) bezoeken;
- Door de overdekte markt Mercado dos Lavradores wandelen en genieten van het kleurrijke fruit en de exotische
bloemen;
- Met de kabelbaan van Monte naar Cabo Girão klimmen;
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- Zwemmen in de natuurlijke zwembaden van Porto Moniz.
Meer weten
www.portosdamadeira.com
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