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Het nachtleven in Lissabon
Lissabon is een Europese hoofdstad met een bevoorrecht stadsleven waar u 's avonds veilig door de
straten kunt wandelen.
De avonden beginnen vroeg en eindigen laat voor wie houdt van een bruisend nachtleven. Waar kunt u terecht? Bij
voorkeur in de historische wijken aan de oever van de Taag. Hier is het in de vroege avond aangenaam zitten op een
terrasje, in een tuin of uitkijkpunt.
Bairro Alto en Cais do Sodré zijn wijken met een lange traditie, maar er komen steeds nieuwe uitgaansgelegenheden
bij langs de rivier die het nachtleven in Lissabon nieuw leven inblazen.
Hoewel het er iedere avond geanimeerd aan toe gaat, zijn de weekends toch het drukst. De habitués die houden van
een meer ontspannen sfeer beginnen al op donderdagavond uit te gaan.
Bairro Alto
De avond begint in Bairro Alto. Op één van de drukke terrassen aan het plein Largo do Camões, in Chiado, op het
uitkijkpunt Miradouro de São Pedro de Alcântara, terwijl u kijkt naar de zonsondergang, of op de Miradouro de Santa
Catarina met een prachtig uitzicht op de rivier. Nadien loopt u verder door een van de smalle straatjes van Bairro Alto
waar de trendy winkels tot ‘s avonds laat open zijn en kiest een restaurant uit. U vindt hier een uitgebreid aanbod en
een fadorestaurant is een goede keus. Maar hier blijft het niet bij. De grote verscheidenheid aan bars en straatvertier
in Bairro Alto met een heterogeen publiek zijn het vertrekpunt voor wie houdt van een nachtje stappen.
Wanneer u in Bairro Alto in noordelijke richting omhoog klimt, komt u aan de Príncipe Real. Deze residentiële wijk die
ook bekend staat om de antiek- en designwinkels, heeft enkele bars die al jaren bekend staan in het nachtleven van
Lissabon en een ontmoetingspunt zijn voor de gay-gemeenschap.
Cais do Sodré
Om de nacht al dansend verder te zetten is Cais do Sodré tegenwoordig één van de drukst bezochte plaatsen. In deze
wijk met bars genoemd naar hoofdsteden van landen uit Noord-Europa en verre oorden kwamen vroeger zeelieden die
in de haven van Lissabon aanlegden, zich vermaken. Het is nu een van de belangrijkste uitgaansbuurten van Lissabon
met culturele centra, restaurants, bars, clubs en discotheken. De muziek is hier zeer gevarieerd, van reggae,
Afrikaanse muziek, new wave, indie tot gothic rock. De clubs hebben een aantrekkelijk programma en de sfeer is er
eclectisch. Wie genoeg energie heeft kan heel de nacht doorgaan tot de zon al hoog aan de hemel staat.
Terreiro do Paço
Dit historische plein wordt om zijn geschiedenis, symbolisme en omvang beschouwd als de toegangspoort van
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Lissabon via de rivier. Op de Praça do Comércio oftewel Terreiro do Paço was tot voor kort de zetel van de uitvoerende
macht gevestigd, met verschillende ministeries van de Portugese regering. Vandaag de dag schuilt achter de
historische arcades één van de oudste cafés van Lissabon dat nog door de dichter Fernando Pessoa werd bezocht. U
vindt er ook verschillende terrassen, restaurants met innovatieve menu’s, een discotheek met techno/minimal housemuziek en een privé-club die gehuisvest is in het gebouw waar zich vroeger het Ministerie van Financiën bevond.
Santa Apolónia / Jardim do Tabaco
Wie de heuvel van Alfama afdaalt, treft vlak bij de rivier Santa Apolónia en Jardim do Tabaco. Santa Apolónia is nog
steeds bekend om het treinstation en de aanlegplaats waar nu ook cruiseschepen aanmeren, maar sinds enkele jaren
is het ook een druk bezochte uitgaansbuurt. De oude havenloodsen worden nu ingenomen door bekende restaurants
en een van de populairste en drukst bezochte discotheken van de stad.
Parque das Nações
Het uitgestrekte gebied naast de rivier in het oostelijk deel van de stad werd volledig omgevormd voor de
wereldtentoonstelling van 1998. Het is vandaag de dag een wijk met een moderne architectuur, vele winkels en
recreatieruimten. Op de boulevards langs de rivier met vele restaurants en terrassen kunt u de avond beginnen. Hier
vindt u ook andere attracties zoals het Teatro Camões, waar de zetel van de Companhia Nacional de Bailado
(Nationale Ballet) is gevestigd, het Pavilhão Atlântico, waar vele concerten in Lissabon worden gehouden en het
Casino de Lisboa, waar naast de gewoonlijke speelzalen ook multiculturele ruimten zijn met muziek en
tentoonstellingen.
Santos / 24 Julho / Docas
Santos, de Avenida 24 de Julho en de Docas liggen in het oude havengebied van Lissabon met oude gesloten
pakhuizen, dat zijn hoogtepunt kende in de jaren '90, toen het een druk bezochte uitgaansbuurt was Deze buurt wordt
door een jong publiek dat vooral houdt van pop en mainstream bezocht en bezit nog steeds een aantal befaamde
restaurants, bars en discotheken.
De naast de rivier gelegen Docas, met terrassen en restaurants met uitzicht op de kleine jachthaven en op de brug
Ponte 25 de Abril, is ook een populaire plek om te lunchen of iets te drinken in de vroege avond.
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