Zomerfestivals
OVER

Zomerfestivals
Muziek, zon en zee, elke avond feesten en 850 km strand: op de zomerfestivals in Portugal vind je de
ideale combinatie.
Portugal heeft goede concerten, mooie stranden, vriendelijke mensen en avonden die voortduren tot zonsopgang. Van
optredens met klinkende namen tot grote internationale evenementen, Portugal is dol op zijn festivals.
De festivals zijn een goede gelegenheid om naast de muziek ook steden en dorpen te bezoeken in een ontspannen en
ludieke sfeer.
Lissabon en Porto staan al jaren bekend als de ideale bestemming voor een citytrip. Het zijn steden met een druk
uitgaansleven,waar de feeststemming kan worden verdergezet. In Lissabon vinden de festivals NOS Alive en Super
Bock, Super Rock plaats. Het NOS Primavera Sound en het MEO Marés Vivas gaat door in Porto.
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In de regio Porto en Noord-Portugal Vodafone Paredes de Coura op het rivierstrand van Taboão een goed
voorbeeld van een paradijselijke omgeving, midden in de natuur. Fietstochten, trekking, kanoën en zwemmen in de
rivier zijn slechts enkele suggesties om aangename dagen door te brengen.
De beroemde festivals MEO Sudoeste in Zambujeira do Mar en Músicas do Mundo in Sines aan de kust van de
Alentejo worden aan zee gehouden, wat op zich al een troef is. Een uitstekende gelegenheid om surflessen te volgen
in de beste surfspots van de Portugese kust.
In Algarve, het Med Festival gaat door in Loulé het historisch centrum van de stad in een podium voor diverse
artistieke uitingen die zijn geïnspireerd op de cultuur van de mediterraanse landen.
Maar waarom kijk je zelf niet op www.portuguesesummerfestivals.com of het programma wie er aanwezig zal zijn?
Dan hoef je nog slechts je batterijen op te laden en de beat te volgen!
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