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10 dingen om te zien en te doen in Lissabon
Lissabon is een wereldstad met een goede bereikbaarheid, op slechts enkele uren vliegen van de meeste
Europese hoofdsteden. Er is hier zoveel te beleven dat het niet makkelijk is om alles te zien. Daarom
stellen we u hier een tiental dingen voor die u zeker niet mag missen in de Portugese hoofdstad.
1. Het kasteel Castelo de São Jorge bezoeken en door Alfama wandelen
Als u in Lissabon bent en het Castelo de São Jorge niet bezoekt, heeft u zeker iets gemist. Het is het hoogste punt van
de stad en ligt midden in een van de meest typische wijken. Een unieke kans om de verbondenheid van de stad met
de Taag te voelen en te begrijpen.
2. Een fado beluisteren
Of u nu houdt van deze muziekstijl of niet, een diner bij kaarslicht terwijl u naar fado luistert is in Lissabon een must.
Grijp uw kans als u in de straten van Alfama, Mouraria of Madragoa rondwandelt en toevallig ergens fado hoort. Zo is
de “fado vadio” die door amateurs wordt gezongen: wie zin heeft begint gewoon te zingen en de gitaren begeleiden
wel.
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3. Naar Terreiro do Paço gaan
Het grootste en meest emblematische plein van Lissabon is het symbool van de stad en van de wederopbouw na de
grote aardbeving van 1755. Tegenwoordig is het vooral een leuke plaats om tegen de avond een wandeling te maken
langs de rivier. U heeft ook een prachtig uitzicht op het plein vanaf de rivier tijdens een boottocht.
4. Met de lift Elevador Santa Justa naar boven gaan
Wanneer u door de benedenstad Baixa wandelt, zult u hem ongetwijfeld opmerken. Neem de lift en geniet van het
indrukwekkende uitzicht over het oude stadsdeel van Lissabon. De meer dan honderd jaar oude lift werd ontworpen
door Ponsard, een leerling van de grootmeester in de bouw van ijzeren constructies, Gustave Eiffel.
5. Met de tram rijden
Voor de inwoners van Lissabon is de tram het meest gebruikte transportmiddel, maar het is ook de beste manier om
de historische wijken te verkennen. Vergeet niet om er een mooie foto van te nemen. Het geluid van een naderende
tram over de rails is een van de meest typische geluiden van de stad. Tram 28 is de bekendste, maar er zijn er veel
meer...

6. Het klooster Mosteiro Jerónimos en de Torre de Belém bezoeken
Lissabon heeft twee unieke monumenten die op de werelderfgoedlijst staan. Het zijn twee pareltjes van manuelijnsgotische stijl die niemand onberoerd laten. Met hun bewerkte stenen gewelven vormen ze een opmerkelijk
meesterwerk van architectuur. De rijkdom van de versieringen, verbonden met de zee en de ontdekkingsreizen, is
fascinerend.
7. Een pastel de Belém proeven
Het recept van dit visitekaartje van de Portugese gastronomie is een goed bewaard geheim, wat de pastél de Belém
extra bijzonder maakt. U moet ze zeker proeven! De inwoners van Lissabon eten dit zoete gebakje graag bij een kopje
koffie.
8. Het Oceanarium in het Parque das Nações bezoeken
Het Parque das Nações is een voorbeeld van succesvolle stadsrenovatie van een industriegebied. Het heeft een
bevoorrechte ligging langs de rivier. Een bezoek aan het Oceanarium, een van de grootste van Europa, waar u de
fauna en flora van de verschillende oceanen ontdekt, is een must.
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9. Het Museu Nacional do Azulejo (tegelmuseum) en het Museu dos Coches (koetsenmuseum) bezoeken
Deze twee musea zijn uniek in de wereld. Het eerste vertelt de geschiedenis van de azulejo-tegel in Portugal vanaf de
16e eeuw tot nu. Het tweede bezit een uitzonderlijke collectie koetsen met prachtige exemplaren uit de 18e eeuw,
overdadig versierd met schilderwerk en verguld houtsnijwerk.
10. Dineren in Bairro Alto
Lissabon staat ook bekend om het bruisende nachtleven. Na een middag winkelen in de elegante wijk Chiado kunt u
even uitrusten op de uitkijkposten Santa Catarina of Pedro de Alcântara en de dag eindigen met een diner in Bairro
Alto. Niet te missen voor liefhebbers van het uitgaansleven.
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