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Portugal houdt al zijn charme verborgen 
achter zijn grillige kustlijn – een strook zand 
en schuim waar de zeewinden liefkozend 
overheen strijken. Dit land, gehuld in een 
mysterieuze sfeer die al meer dan 800 
jaar voortduurt, is echt gevarieerd. Hier 
raken alle zeer intrigerende tegenstellingen 
onontwarbaar met elkaar vervlochten: 
verleden en heden, een culturele erfenis 
met een lange geschiedenis en de simpele 
levensvreugde.

Dit land van de zon en de zee, van historie en 
een kosmopolitische instelling, brengt met zijn 
uitgebreide keuze aan monumenten charme in 
het leven van de natie en creëert een contrast 
met de luchtigheid van de ontspannen en 
zorgeloze geest van de inwoners. De westkust, 
met zijn unieke geografische ligging en 
karakteristieke Atlantische sfeer, nodigt de 
bezoekers uit te genieten van het plezier 
dat de natuur, de stranden, de gastronomie 
en het entertainment bieden. In dit land vol 
zonneschijn, een onuitputtelijke bron van 
energie, versterkt het verleden het begrip van 
het heden.

Midden tussen de middeleeuwse kastelen 
en moderne winkels, romaanse, gothische 
en manuelijnse monumenten, stranden met 
diepblauwe zeeën en golvende groene vlakten 
die in de verte verdwijnen, historische dorpjes 
en luxeressorts, de verfijnde keuken van grote 
chef-koks en de eenvoudige vreugde die de 
zee kan bieden, musea van moderne kunsten 
en prehistorische rotstekeningen, golfbanen 
en drukke, levendige straten, daar wonen 
mensen die creatief, open en gastvrij zijn, die 
het beste van alles wat zij hebben en weten, 
met u willen delen, waarbij ze een beroep doen 
op uw zintuigen en het leven vieren.



Torre de Belém, Lisboa 
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Lisboa
Lisboa, de hoofdstad van het licht, strekt zich 
uit langs de rechteroever van de rivier de Taag, 
en bewaart zowel van hen die aankomen als 
van hen die vertrekken het geheim. 
Met zijn twintig eeuwen historie is het een 
stad die door de tijd zeilt, terwijl ze een 
onafgebroken levendige en kosmopolitische 
sfeer blijft houden. Een stad met een ziel, die 
de charme van de traditionele wijken met de 
smalle straatjes met de kinderkopjes, zoals 
Alfama en Mouraria, combineert met het 
rumoer van de drukke straten en het Parque 
das Nações, een nieuw stedelijk gebied. 
Lisboa, de enige hoofdstad in Europa waar 
de zon ondergaat boven zee, is een stad van 
contrasten, waar historie en het moderne 
leven harmonieus naast elkaar bestaan aan 
de rivieroever. De Mosteiro dos Jerónimos en 
de Torre de Belém zijn buren van het Centro 
Cultural de Belém en het Berardo-museum. 
Met de zonnig gekleurde trams kunt u op een 
originele manier het echte hart van de stad 
en de vele geschiedenissen die er verborgen 
liggen, ontdekken. De betegelde façaden van de 
gebouwen vertellen verhalen in allerlei kleuren, 
terwijl de keien op de trottoirs zwart-witte 
plaatjes van vissen, bloemen, zeemeerminnen 
en vogels tekenen. In de Bairro Alto, één van de 
oudste en levendigste stadswijken, zijn bars, 
restaurants, design- en modewinkels, allemaal 
zij aan zij met ‘tascas’ (taveernen, kroegjes), 
waar u kunt luisteren naar fado, de muziek 
waarmee de Portugese ziel haar lot bezingt. 
Dichtbij ligt Chiado, een van de charmantste 
stadswijken en het hart van het culturele 
leven, met zijn theatergebouwen, boekwinkels 
en cafés met lange literaire tradities, zoals de 
Brasileira, waar de dichter Fernando Pessoa 
buiten op het terras op u zit te wachten.

Op twintig minuten afstand van Lisboa ligt 
Estoril, met een aantrekkelijke kosmopolitische 
sfeer. In Cascais, een voormalig vissersdorpje, 
zijn de karakteristieke straten gevuld met 
winkels die toonaangevende internationale 
merken verkopen, terwijl in de jachthaven de 
boten en jachten voor anker liggen en vredig 
in de wind op en neer deinen, dromend van 
hun volgende reis. Eveneens op een paar 
steenworpen afstand van Lisboa ligt, verloren 
in de nevelen van de tijd, de romantische stad 
Sintra. Haar landschap heeft de magie van 
de heuvelen, die bezaaid zijn met koninklijke 
paleizen en geheimzinnige kastelen, bewaard. 
Een bezoek aan deze streek is niet compleet 
zonder een tochtje naar Cabo da Roca, de 
meest westelijke punt van continentaal 
Europa, waar iedere dag Moeder Natuur een 
heel unieke schouwspel te bieden heeft, als 
’s avonds de gloeiende zon een duik neemt in 
de oceaan. Ga naar de rivier de Taag en laat u 

verblinden door de prachtige flamingo’s en het 
natuurreservaat. Aan de andere kant van de 
rivier, tussen de bergen en de zee, nodigt het 
natuurpark Arrábida u uit om te genieten van 
avontuurlijke, extreme sporten, of inspireert u 
tot meer persoonlijke meditatieve momenten. 
Maar benut ook de gelegenheid om een 
bezoek te brengen aan Setúbal, waar u in het 
natuurreservaat Estuário do Sado van heel 
dichtbij de dolfijnen kunt zien spelen. 

Ten noorden van Lisboa houdt Óbidos zijn 
middeleeuwse charme stevig ingesloten tussen 
de kasteelmuren, die de kleine wijkjes en 
smalle straatjes vol witte huizen versierd met 
talrijke bloemen beschermen. Deze stad, waar 
het kasteel is omgebouwd tot een ‘pousada’, 
trekt romantische zielen aan en vertelt 
verhalen over koningen en koninginnen. Langs 
de westkust houden kleine vissersdorpen 
een oude ambachtskunst in leven, waarbij 
de vis met behulp van sleephengels direct de 
oever op wordt gesleept. Dichtbij, in Caldas 
da Rainha, kunt u de wellness-centra en de 
musea van de stad ontdekken en een lokaal, 
met de hand vervaardigd product als souvenir 
meenemen. 

In het natuurpark Serras de Aire e 
Candeeiros is steen een onontkoombaar 
landschapskenmerk, zowel op de grond als 
op de muren, die de gecultiveerde velden van 
elkaar gescheiden houden. Dit natuurgebied 
is werkelijk prachtig voor wie graag de 
diepste diepten der aarde verkent, want er 
zijn veel grotten met enkele heel opvallende 
kalksteenformaties. De stad Leiria is omgeven 
door het dichtbegroeide pijnbomenbos, dat 
koning Dom Dinis in de 14e eeuw heeft laten 
aanplanten. Hier werd hout vandaan gehaald 
voor de bouw van de karvelen die, een eeuw 
later, deel zouden nemen aan het grote 
historische avontuur, namelijk de Portugese 
ontdekkingsreizen. Tegenwoordig is het het 
heiligdom van Fátima, een van ’s werelds 
belangrijkste plaatsen uit de cultus rondom de 
Maagd Maria, dat grote aantallen bedevaarders 
trekt. 

Santarém, met zijn monumenten, smalle 
straatjes, kasteelmuren en kerken, is naar het 
oosten gericht en kijkt uit over de eindeloze 
weilanden die in de verte verdwijnen. Een 
paar kilometers verderop, in Tomar, staat 
het klooster Convento de Cristo, dat in 
1162 gesticht werd door de Orde van de 
Tempeliers, en eeuwen later dienst deed als 
het hoofdkwartier van de Orde van Christus. 
Zijn rijke architectuur is een dramatische 
mengeling van romaanse, gotische, 
manuelijnse en maniëristische stijlen. 

1. Tram, Lisboa 

2. Palácio da Pena, Sintra 

3. Het kasteel van Óbidos 

4. Het Tabuleiros-festival, Tomar 

5. Pousada, Setúbal 

Meer informatie kunt u vinden op www.visitlisboa.com



Casa da Música, Porto
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Porto e Norte

Porto, een stad aan de oevers van de rivier, 
met een granieten ziel en een paar zeer statige 
silhouetten, is een levendige plek met diverse 
kenmerken. Het is een oude en authentieke 
stad,  erkend als Werelderfgoed; Porto 
heeft enkele buitengewone panoramische 
vergezichten en een zeldzame mengelmoes 
van architectonische stijlen, waarbij u het 
gevoel krijgt een reis door de tijd te maken. 
Als u een bezoek brengt aan de romaanse 
kathedraal van de stad, sta dan eens even 
stil en adem de middeleeuwen in, terwijl u 
de grote hoeveelheid huizen bewondert die 
u tot aan de oevers van de rivier de Douro 
tegenkomt. Een stukje verderop kunt u door 
de renaissancewijken wandelen en barokke 
monumenten zien, zoals de Torre dos Clérigos, 
die u vanwege zijn onvergetelijke silhouet het 
beste vroeg in de avond kunt bekijken. En u 
moet uw bezoek beslist afsluiten met een 
bezoek aan de 21ste eeuw in het museum voor 
hedendaagse kunst Serralves of een concert 
in het Casa da Música. De stad biedt nog vele 
andere attracties en een boeiend en gevarieerd 
cultureel programma.

Porto, beroemd om zijn werkelijk 
onweerstaanbare keuken, kan ook het 
beginpunt zijn van een onvergetelijke belevenis, 
namelijk een tocht over de rivier de Douro. De 
Douro, een naam die ‘gouden rivier’ betekent, 
is geleidelijk aan gevormd door mensenhanden 
en wordt nu gekruist door verschillende 
imposante bruggen, die een groots verleden 
verbinden met een veelbelovende toekomst. 
Op de terrashellingen langs de oever zijn 
wijngaarden geplant, waar de beroemde port 
wordt verbouwd die vanaf hier de hele wereld 
heeft veroverd. De Douro-vallei is erkend 
als Werelderfgoed en een plek vol charme 
omdat hier land en rivier elkaar op bezielde en 
harmonieuze wijze ontmoeten. Bent u in de 
buurt van Vila Real, een stad met een eigen, 
duidelijk omlijnd karakter, dan moet u beslist 
een bezoek brengen aan het paleis Palácio de 
Mateus, een van de opvallendste juweeltjes van 
de Portugese barokke architectuur.

Voor wie graag in een geschiedenisboek 
van Portugal neust en in eigen persoon over 
de eerste bladzijden zou willen wandelen, 
is Guimarães een stad die erom vraagt om 
ontdekt te worden. Guimarães is bekend 
als de bakermat van de Portugese natie, en 
vanaf hier ging Dom Afonso Henriques op weg 
om Portugal te bevrijden van de Moren. Het 

historische centrum met zijn prachtige kasteel, 
musea en kerken nodigt u uit om nog wat 
langer te blijven. In Braga, ook een historische 
stad, vindt u heel onverwacht een aantal 
herinneringen aan voorbijgegane perioden, 
die verscholen liggen in de schaduw van de 
imposante kathedraal. Laat u verrassen door 
de middeleeuwse toren, die midden in de straat 
omhoog rijst, en de barokke paleizen in deze 
stad, waar de universiteit en hedendaagse 
architectuur voor licht, kleur en een 
onverwachte moderne sfeer hebben gezorgd.

Als u op zoek bent naar de prachtige natuur, 
dan moet u beslist een bezoek brengen aan het 
natuurpark Peneda-Gerês. De gevarieerde en 
uitbundige flora en fauna zullen u een aantal 
onvergetelijke momenten bezorgen, waarin u 
heel dicht bij de natuur bent. Maar er zijn ook 
andere plaatsen die erop staan voor altijd een 
plek in de herinnering van de bezoekers te 
veroveren, zoals Viana do Castelo, een stad die 
van binnen net zo mooi als van buiten. Viana do 
Castelo ligt tussen de bergen en de zee en haar 
huizen liggen verspreid langs de oevers van 
de rivier de Lima, die daar de oceaan ontmoet. 
Hier zijn de prachtige barokke herenhuizen 
rijkelijk versierd met familiewapens.

In het noordoosten van Portugal zijn de 
landschappen het puurst gebleven, ze bieden 
een schitterende mengeling van groene, 
gouden en lila kleuren. De natuurparken 
en dorpsgemeenschappen, die rijk zijn aan 
tradities, monumenten en spiritualiteit, 
onthullen het fantastisch authentieke 
karakter van deze streek. In de citadel van 
Bragança, de toren die daar ooit vol trots als 
een middeleeuwse wachter stond, wakend 
over de grenzen van de regio, huist nu een 
militair museum. Hier komen bezoekers meer 
te weten over de eeuwenoude geschiedenis 
van het kasteel, terwijl de bovenste verdieping 
een prachtig uitzicht over de stad en het 
omliggende platteland biedt. In het natuurpark 
Parque Natural do Douro International vormen 
de steile oevers van de diepe vallei, die de 
rivier heeft uitgegraven uit de rots, een reeks 
adembenemende monumentale ravijnen. 
Dit is de schuilplaats waar diverse met 
uitsterven bedreigde vogelsoorten hun thuis 
hebben gezocht. Verder naar het zuiden, kunt 
u wat tijd reserveren om de prehistorische 
rotstekeningen van Vale do Côa te ontdekken, 
die erkend zijn als Werelderfgoed.

1. Fietspad, Vila Nova de Gaia 

2. Palácio de Mateus, Vila Real 

3. Largo da Oliveira, Guimarães 

4. Praça da República, Braga 

5. Portwijngaarden, Douro 

Meer informatie kunt u vinden op www.visitportoenorte.com



Universiteitsbibliotheek, Coimbra 
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Centro
de Portugal

In het Centro de Portugal vindt u Coimbra, dat 
helemaal in zichzelf verdiept is, een ijdele stad 
die in het water van de rivier de Mondego naar 
haar eigen spiegelbeeld kijkt. Het is een stad 
van binnenplaatsen, trappen en middeleeuwse 
bogen, waar veel studenten wonen. Het 
bohémienachtige Coimbra wordt door veel 
dichters bezongen en gehuldigd. Loop moedig 
voorwaarts over de stenen trappen, die zijn 
gevormd door het eeuwenlange gebruik, en 
neem een diepe duik in de geschiedenis van 
de stad, waar de oude kathedraal (Sé Velha) 
imposant oprijst voor iedereen die onderweg 
is naar de eeuwenoude universiteit boven op 
de heuvel. Het meest sprekende kenmerk, de 
bibliotheek, met haar barokke architectuur, 
dateert uit de regeringsperiode van Dom João V 
en doet denken aan een kapel met zijn fresco´s 
en vergulde houtsnijwerk. 

Richting het zuiden van de stad gaat u, bij de 
goed bewaard gebleven ruïnes van Conímbriga, 
terug naar Romeinse tijden. Het Centro de 
Portugal is ook de streek waar u een aantal 
van de belangrijkste kuuroorden van het land 
kunt vinden, zoals Curia en Luso, die met hun 
ontspannende landschappen en heilzame 
water onvervalste natuurparadijzen zijn, waar 
u uw zintuigen kunt prikkelen. 

Aveiro, een kuststad, domineert de lagune 
en het labyrint van kanalen die door het 
platteland lopen, waarbij ze niet kunnen 
besluiten of ze nu bij de zee of bij het land 
horen. Het hart van de stad is verdeeld tussen 
de pittoreske vissershuisjes en de drukke 
straten, maar alle bezoekers aan Aveiro geven 
zich ook onmiddellijk over aan de slanke 
‘barcos moliceiros‘, de vrolijk gekleurde boten 
waarmee zeewier wordt verzameld en die 
menig legendarisch verhaal zouden kunnen 
vertellen. De lagune en de zeemotieven dienen 
weer als inspiratiebron voor de beroemde ‘Ovos 
Moles’, een typisch zoet streekrecept, gemaakt 
van eidooiers en gebruikt als vulling voor 
wafels die de vorm van een vis of zeeschelp 
hebben – een smaakvolle lekkernij die u niet 
mag missen. 

Als u verder landinwaarts reist, ontdekt u de 
Serra da Estrela, een prachtige toeristische 
bestemming, vooral voor natuurliefhebbers. 
Wandel dapper langs de paden die de herders 
en hun kudden hebben gebaand, en laat u 

verrassen door de vele verborgen, weergaloos 
mooie plekjes. In de heetste maanden is 
het groene landschap van de streek erg 
inspirerend, maar de bergen zijn net zo 
prachtig en bekorend wanneer het koude weer 
zijn intrede doet en het wit van de sneeuw 
de overheersende kleur is. Deze streek biedt 
heel veel verrukkelijke specialiteiten die 
uw smaakpapillen prikkelen, waaronder de 
beroemde ‘queijo da Serra’, de traditionele met 
de hand gemaakte kaas die van ooienmelk 
wordt bereid. U geniet het meest van de kaas, 
die een onmiskenbaar aroma en smaak heeft 
en romig en diepgeel van kleur is, wanneer u 
hem tussen twee sneden van het smakelijke 
streekbrood eet. Guarda ligt op een heuvel 
van de Serra en is de hoogst gelegen stad 
van Portugal. Het meest opvallende kenmerk 
is de traditionele architectuur van de stenen 
gebouwen. 

In de smalle straatjes, die worden 
overschaduwd door de kathedraal van Viseu, 
vindt u oude herenhuizen en deuropeningen 
in graniet waarboven wapenschilden zijn 
gegraveerd, en een drukke, levendige sfeer. 
Viseu is een stad met een onmiskenbaar 
karakter en een indrukwekend scala aan 
monumenten. De historische dorpjes Piódão, 
Belmonte en Almeida – die helemaal gebouwd 
zijn van graniet en leisteen – vertonen nog 
steeds een middeleeuws ontwerp en vormen 
een harmonieus geheel met het goed bewaard 
gebleven landschap. De straten met de 
kinderkopjes en de stenen gebouwen hebben 
nog veel oorspronkelijke kenmerken van het 
Portugal van vroeger behouden, en ze laten 
zien hoe authentiek en hoe trots de mensen 
zijn op de eeuwenlange, boeiende geschiedenis 
van het land.
We bevelen een bezoek aan het Geopark 
Naturtejo aan, dat dicht bij Castelo Branco 
ligt en erkend is door UNESCO vanwege het 
belangrijke natuurerfgoed. Hier kunt u rotsen 
met fossielen en een bergachtig landschap 
bewonderen waar vale gieren en zwarte 
ooievaars leven. De uit leisteen opgetrokken 
dorpen, die over heel Centro de Portugal 
verspreid zijn, zijn warme en gastvrije 
plaatsen, waar de bezoekers altijd worden 
verleid om nog wat langer te blijven, zodat ze 
meer van de plaatselijke gebruiken, legenden 
en kennis kunnen ontdekken. 

1. Coimbra 

2. Barcos Moliceiros, Aveiro 

3. Grão Vasco Museum en kathedraal, 
Viseu 

4. Het dorp Monsanto 

5. Trektocht, Serra da Estrela 

Meer informatie kunt u vinden op  www.visitcentro.com



Igreja da Misericórdia, Arraiolos
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Alentejo

Alentejo is een immens goudkleurig gebied 
met glooiende vlakten, wit gepleisterde huizen 
en monumenten die getuigen van de lange 
aanwezigheid van de mens...  een streek die 
u geleidelijk aan moet ontdekken. Hier vindt 
u namelijk een landschap dat u in u op moet 
nemen; een mysterieuze plek die u moet 
bezoeken; een nieuwe smaak die u moet 
ontdekken. Op de vlakten trillen de tarwevelden 
in de wind en tussen de olijvenbosjes liggen 
kleine dorpjes verscholen – pas gerenoveerd 
met het oog op het plattelandstoerisme –, 
waar alle bezoekers met open armen worden 
verwelkomd. De plaatselijke gastronomische 
specialiteiten wedijveren met elkaar: de kazen 
van Serpa, Évora en Nisa, de lokale wijn- en 
broodsoorten, de typische streekgerechten, 
vervuld met de geur van kruiden en specerijen 
van het land, en de goddelijke zoete gerechten, 
gebaseerd op traditionele kloosterrecepten; het 
zijn net stukjes van de hemel die u op aarde 
mag proeven.

In de Alentejo heeft de zon een glimlach op 
haar gezicht en ze straalt onophoudelijk. 
Haar licht heeft een duizelingwekkend en 
betoverend effect en dient als gids voor wie 
de verrukkelijke plekken van de streek wil 
verkennen. U kunt de geheimen van de stenen 
megalithische monumenten ontdekken die 
midden in het landschap staan en leren hoe 
de mens duizenden jaren geleden leefde. 
Of breng een bezoek aan Évora, waarvan u 
aan de uitgestrekte horizon van de vlakte de 
trotse contouren kunt zien, en waar achter de 
muren de historische stad verborgen ligt. Als 
u eenmaal in de stad bent, zult u te midden 
van de smalle straatjes een complete wereld 
aan onverwachte contrasten ontdekken, de 
openbare pleinen, de Moorse binnenplaatsen, 
gothische deuropeningen en de bars en 
restaurants waar u de plaatselijke keuken 
kunt proeven. In Beja, Pax Julia genaamd in 
de tijd van Julius Ceasar, heerst nog steeds 
een vredige sfeer die tegenwoordig moeilijk 
te vinden is. De stad kijkt vol trots uit over de 
omringende vlakte en wordt krachtig verdedigd 
door de kasteeltoren.

Langs de hele kustlijn van de Alentejo, 
van Tróia tot Sines, wordt het landschap 
gedomineerd door een diepblauwe kleur. Er 

zijn veel natuurlijke en ongerepte stranden 
midden tussen de steile rotsen, waar vaak het 
plezier van de ontdekking de mooiste beloning 
is voor wie avontuurlijker is ingesteld. Wie wil 
er niet graag een strand met fijn gouden zand 
helemaal voor zichzelf hebben en genieten van 
een rustige duik in het transparante blauwe 
water? Het zuidwesten van de Alentejo heeft 
stranden die iedereen iets te bieden hebben: 
het kalme water van natuurlijk gevormde 
zwembaden wordt afgewisseld door golven 
die ideaal zijn voor surfen en bodyboarden. De 
diversiteit is enorm, en Porto Covo, Vila Nova 
de Milfontes en Zambujeira do Mar zijn allemaal 
namen die u moet proberen te onthouden. 
Uitgestrekt over meer dan 100 kilometer 
zijn het zuidwesten van de Alentejo en het 
natuurpark Costa Vicentina het best bewaard 
gebleven kustgebied van continentaal Europa, 
met enkele unieke fauna- en florasoorten. 

De rivier de Guadiana, het natuurlijke decor 
van talloze veldslagen en veroveringen, heeft 
eeuwenlang de grens tussen Portugal en 
Spanje gemarkeerd. Tussen Elvas en Monsaraz 
kunnen de bezoekers van de streek genieten 
van de uitgestrekte, spiegelachtige oppervlakte 
van het meer, dat gevormd wordt door de 
Alquevadam en ideaal is als u eens een andere 
vakantie wilt uitproberen aan boord van een 
woonboot, die als uitvalsbasis dient voor 
ontdekkingstochten naar de dorpen aan de 
rivieroever.
Beschermd door zijn imposante kasteel lijkt 
Monsaraz op de kiel van een schip dat over de 
vlakte zeilt, alsof het daar is blijven hangen in 
een droom.

Verder naar het noorden, dicht bij Portalegre, 
biedt het natuurpark Serra de São Mamede 
een overvloedige geologische en dierenrijkdom. 
De bomen en wilde planten, die de lucht met 
hun geur doordringen, veranderen langs de 
verschillende paden door de heuvels constant 
van kleur. Marvão, dat hoog boven op een 
enorme rots is neergezet, bijna de lucht 
aanraakt en beschermd wordt door de muren 
van de vesting, is een unieke stad, boordevol 
fascinerende verhalen. In Castelo de Vide kunt 
u zomaar wat rondwandelen door een van 
Portugals beste bewaard gebleven Joodse 
wijken.

1. Het landschap van de Alentejo

2. Romeinse tempel, Évora 

3. Hertogelijk paleis, Vila Viçosa 

4. Plaatselijke architectuur, Évora 

5. Zambujeira do Mar 

Meer informatie kunt u vinden op  www.visitalentejo.pt
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Algarve

Gezien vanuit zee is de kustlijn van de 
Algarve een reeks van steile klippen, vreemd 
gevormde rotsen die een diversiteit aan 
silhouetten bieden, grotten die ontstaan zijn 
door de dialoog tussen de wind en de zee, 
brede uitgestrekte stroken zand, en water 
dat iedere mogelijke tint blauw laat zien.

Langs de hele kust liggen stranden met 
verschillende vormen en formaten, die voor 
ieder wat wils bieden. Groot of klein, rustig 
of met golven, verlaten of uiterst populair, 
op de meeste stranden in de Algarve 
wappert trots de blauwe EU-vlag, en u 
kunt erop rekenen dat de zon er het hele 
jaar door schijnt. Of u nu wilt luieren in de 
schaduw onder de parasol, wilt zwemmen 
in de Atlantische Oceaan, onderwater wilt 
duiken, een beetje wilt vissen, windsurfen 
of jetskiën, de stranden van de Algarve zijn 
gegarandeerd een genot voor al uw zintuigen.

Maar er zijn nog andere soorten landschappen 
te vinden in de Algarve, waar de natuur 
voortleeft zoals het altijd al de bedoeling 
is geweest. In de natuurreservaten en 
–parken zijn de fauna en flora een constante 
bron van verwondering voor wie zeldzame 
bloemen en elegante vogels wil ontdekken, 
zoals flamingo’s, ooievaars en reigers.

De meer dan 30 adembenemende prachtige 
golfbanen zijn een waar paradijs voor zelfs 
de meest veeleisende golfer. Het zachte 
klimaat van de streek, met het hele jaar 
door zon, betekent dat deze sport in elk 
seizoen kan worden gespeeld, terwijl de 
stilte alleen wordt onderbroken door een klap 
met een golfclub of een zingende vogel.

De schoonheid van de natuur en de verfijning 
van de hedendaagse cultuur zijn in perfecte 

harmonie met elkaar in de Algarve, die zowel 
kosmopolitisch als pittoresk is. Faro zal u bij 
iedere stap verrassen, met een historisch 
centrum dat wordt verlevendigd met bars, 
winkels, caféterrasjes en restaurants 
waar u een scala aan smakelijke vis- en 
zeevruchtengerechten kunt uitproberen.

Lagos is omgeven door muren en op 
indrukwekkende wijze aanwezig op een van 
de meest karakteristieke kustgedeelten van 
de Algarve, met in de rotsen uitgehouwen 
grotten en openingen. Op de westelijke 
punt van de kust ligt Sagres, dat in de 15e 
eeuw het opleidingscentrum was van de 
grote zeevaarders, en dat u nu uitnodigt 
nog wat langer te blijven en vanaf de klip 
de zee in u op te nemen. In Albufeira neemt 
´s avonds de zon als laatste afscheid op de 
terrasjes aan zee, waarna de maan opkomt 
en u warme nachten belooft in de bars en 
de discotheken. Tavira, een stad met veel 
kerken en met gebouwen die een ongewoon 
schaarvormig schilddak als kroon hebben, is 
omgeven door vijgen- en amandelbomen, een 
inspiratiebron voor de productie van snoepjes 
in de vorm van vruchten, vissen, vogels en 
alles wat u zich maar kunt voorstellen.

Als u in de zomer van een glamoursfeer 
droomt, kom dan naar de jetset in Vale 
do Lobo, Ancão en Quinta do Lago. Het 
evenementenprogramma van de ALGARVE biedt 
u entertainment met een kosmopolitische 
lifestyle en instelling en organiseert allerlei 
concerten, shows, tentoonstellingen en 
festivals. De casino’s in Praia da Rocha, 
Vilamoura en Monte Gordo, met hun eigen 
speciale programma’s, die gegarandeerd 
voor ieder wat wils bieden, wachten allemaal 
op u, net zoals de Algarve op iedereen 
wacht die graag zijn leven ten volle leeft.

1. Porto de Mós, Algarve 

2. Kathedraal, Faro 

3. Jachthaven, Vilamoura 

4. Ferragudo, Lagoa 

5. Ocean Course, Vale do Lobo 

Meer informatie kunt u vinden op  www.visitalgarve.pt
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Madeira Islands

Deze drijvende tuin met groene vegetatie is de 
thuisbasis van zowel orchideeën, anthuriums 
en paradijsvogels, als van andere bloemen met 
onvergetelijke geuren en verrassende kleuren. 
Langs de blauwe hemel glijden witte wolken, 
beneden ploegen boten door de diepblauwe zee 
die een scherp contrast vormen met het groen 
van de bossen en bergen op het eiland.

Het eiland Porto Santo nodigt u uit om een 
tijdje te zonnebaden op het uitgestrekte 
zandstrand, dat ononderbroken over een 
totale lengte van negen kilometer loopt, in 
het heldere, transparante water te duiken. De 
kalme zee, met zijn zacht kabbelende golven, 
is ideaal voor sporten als zeilen, windsurfen of 
waterskiën.

Ga na deze uurtjes persoonlijke therapie eens 
richting Funchal en trek diep de binnenlanden 
van Madeira in, waar u een aantal echt 
onvergetelijke belevenissen te wachten 
staan. Hebt u zich ooit wel eens voorgesteld 
door een fantastisch miljoenen jaar oud bos 
te lopen waar de bomen en struiken nooit 
een enkel blad verliezen? Deze droom kunt 
u werkelijkheid laten worden in ’s werelds 
grootste en best bewaard gebleven bos, dat 
door UNESCO erkend is als Werelderfgoed.

Een andere unieke bezienswaardigheid is 
de reeks irrigatiekanalen, ook wel bekend 
als ‘levadas’, die het resultaat zijn van een 
enorm project waarbij voor het hele eiland een 
irrigatiesysteem is aangelegd. Deze kanalen 
vormen, met een totale lengte van ruwweg 
1.400 kilometer, een netwerk van paden 
die u kunt volgen en verkennen, waarbij u 
tijdens een onvergetelijke ontmoeting met 
de natuur in haar puurste vorm een aantal 
werkelijk adembenemende landschappen zult 
ontdekken. Voel de adrenaline door uw aderen 
stromen wanneer u zich waagt aan een wat 
meer uitdagende klimtocht naar de top van de 
Pico Ruivo en de Pico do Areeiro. U merkt dat u 
boven de wolken wandelt en dat het hele eiland 
aan uw voeten ligt.

Geniet van de schitterende panoramische 
vergezichten terwijl u een ongewone ervaring 
beleeft door een ritje met de kabelwagen, een 
vlucht met een helikopter of zelfs met een 
luchtballon te maken. Breng in Funchal een 
bezoek aan de kathedraal, kloosters, musea, 
kerken, kapellen en vestingen. Als u heldere 

en vrolijke kleuren niet kunt weerstaan, loop 
dan naar de markt en wandel rond tussen de 
stalletjes met fruit en groente in alle vormen, 
maten en geuren. Terwijl u uw tijd doorbrengt 
met tochtjes over het eiland, zult u diverse 
standbeelden tegenkomen, die zijn opgericht 
ter ere van historische figuren, zoals João 
Gonçalves Zarco, die Madeira ontdekte, en 
Christopher Columbus, die een tijd op Porto 
Santo woonde en wiens huis u ook kunt 
bezoeken. In deze tuin aan zee zal de lokale 
gastronomie de bezoekers in verrukking 
brengen met zijn verfijnde visgerechten en 
exotische vruchten. Ook de beroemde Madeira-
wijn, die over de hele wereld zoveel waardering 
geniet, behoort tot de fantastische schatten 
van dit eiland. 

En wat vindt u van Madeira als u het vanuit 
zee ziet? In de jachthaven, waar u elke dag 
kunt zien hoe grote cruiseschepen de haven 
in en uit varen, zijn er boten die u kunt huren 
voor een tocht over de Atlantische Oceaan 
en helemaal rond de archipel, waaronder 
de afgelegen eilanden, ook wel bekend als 
de ‘Ilhas Selvagens’ (de wilde eilanden en 
het toevluchtsoord voor zeer zeldzame 
monniksrobben) en de ‘Ilhas Desertas’ (de 
verlaten eilanden, die een echt reservaat zijn 
voor zeevogels).

Als afronding van al deze heerlijke 
activiteiten is er een reeks evenementen 
met, naast andere prachtige festiviteiten, 
carnavalsoptochten, het jaarlijkse 
bloemenfestival en het Atlantische festival, 
dat bestaat uit vuurwerk en muziekconcerten. 
Het hoogtepunt van het jaar is echter wel het 
schitterende vuurwerk dat wordt afgestoken 
om het nieuwe jaar in te luiden.
De bewoners van Madeira zijn warme en 
vriendelijke mensen, die het hele jaar door 
glimlachen. Verder is er nog het milde klimaat 
waardoor het lijkt alsof het altijd lente is, en 
dat van dit eiland de perfecte plaats maakt als 
u rust zoekt voor lichaam en geest. Geef uzelf 
over aan de hoogontwikkelde kuuroorden met 
natuurzwembaden, sauna’s, thalassotherapie, 
hydromassage en Turkse baden.

Hier, in het hart van de Atlantische Oceaan, 
waar tijd of tijdschema’s niet nodig zijn, wacht 
de vredige en ontspannende sfeer van Madeira 
op u.

1. Jachthaven, Funchal 

2. São Vicente 

3. Trektochten op de Levadas 

4. Porto Santo 

5. Madeira-wijn 

Meer informatie kunt u vinden op  www.madeiraislands.travel
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Azores

Als u een bezoek brengt aan de groene en 
blauwe archipel, waar de oceaan de lucht 
raakt, lijkt het net alsof de wereld vlak voor 
uw ogen wordt geboren. Hier verdwijnt de 
horizon in oneindigheid, staat de tijd stil en 
blijft het paradijs met deze negen eilanden 
in permanent onveranderde staat.

In het oosten, dichter bij het Europese 
vasteland, liggen de eilanden Santa Maria en 
São Miguel. U zult heerlijk verrast zijn door de 
wijngaarden van Santa Maria, die in de vorm 
van een amfitheater verspreid liggen over 
de terrassen op de heuvels en waarvan de 
treden als het ware gemaakt zijn voor reuzen. 
Ponta Delgada, dat uitkijkt over de grote 
baai in São Miguel, is de belangrijkste haven 
van het eiland. Het is een dynamische stad 
die haar aandacht bijna helemaal op de zee 
richt en een grote economische bedrijvigheid 
kent. De meren Lagoa do Fogo en Lagoa das 
Sete Cidades bekoren de bezoekers met de 
muziek die ontspringt uit de liederen over de 
wind en uit de legenden die de plaatselijke 
bevolking erover vertelt. Het zijn werkelijk 
onvergetelijke en adembenemende plaatsen. 
Voel de kracht die oprijst vanuit de aarde bij 
de geisers op het eiland, de heetwaterbronnen 
en vulkanische meren. Ook moet u de 
beroemde ‘Cozido das Furnas’ eens proeven, 
een gerecht dat langzaam in het binnenste 
van de aarde gaar wordt gestoofd.

De centrale eilandengroep bestaat uit 
Terceira, São Jorge, Pico, Faial en Graciosa, 
die harmonieus her en der over het oppervlak 
van de diepblauwe zee verspreid liggen, waar 
walvissen en dolfijnen vrolijk ronddartelen in 
het water, tot grote vreugde van de bezoekers.

De erkenning als Werelderfgoed die de plaats 
Angra do Heroísmo kreeg, geeft Terceira een 
heel unieke status. In de straten van deze 
stad is de architectuur van vroeger perfect 
bewaard gebleven, ze wordt beschut door de 
stevige muur die zowel de bevolking als de 
haven zelf beschermde tegen aanvallen door 
piraten. De silhouetten van het melkvee zijn 
verstrooid over het kriskras lopende patroon 
van de groene vlakten en contrasteren 
met de heldere kleuren van de opzichtige 
kapellen, ook wel bekend als ‘impérios’, die 
verspreid tussen de witte huizen staan. 
 
Op het eiland São Jorge, dat op een 
magische boot lijkt die voor eeuwig voor 

anker ligt midden op de oceaan, kunt u 
de vreemde ‘fajãs’ aan de voet van hoge 
klippen (schijnbaar vlakke stukken op het 
zeeoppervlak) bewonderen, in dit vruchtbare 
land met steile hellingen en prachtige 
voetpaden die over het hele eiland lopen. 
Geniet van uw verblijf en proef de eilandkaas 
met zijn unieke en onmiskenbare smaak.

Het landschap van de Pico-wijngaardcultuur, 
door UNESCO erkend als Werelderfgoed, 
vormt een contrast tussen het harde, donkere 
basalten terrein en de witte met winterse 
sneeuw bedekte top van de majestueuze 
vulkaanpiek, waar het eiland zijn naam aan 
te danken heeft en die oprijst tot een enorme 
hoogte van 2.350 meter boven een met lava 
bedekt landschap. De jachthaven van het 
eiland Horta, die duidelijk zichtbaar is in het 
westen, is bekend bij alle oceaanzeilers. Hier 
hebben zeevaarders tekeningen achtergelaten 
op de muren en de grond om de mensen te 
herinneren aan hun doortocht door dit gebied. 
Neem de speciale sfeer in de haven in u op 
door te genieten van een drankje in Peter´s 
café, een bar die zeilers van over heel de 
wereld verwelkomt en hun het perfecte gevoel 
geeft thuis te zijn. Als u nog op het eiland Faial 
bent, dan moet u beslist eens een bezoek 
brengen aan de inmiddels gedoofde vulkaan 
Capelinhos, die daar in sterk contrast met 
de omringende levende natuur staat en de 
omgeving op een maanlandschap doet lijken.

Het groene eiland Graciosa, dat een gracieuze 
naam heeft en er ook mooi uitziet, is 
beroemd om zijn opvallende windmolens, 
die de bezoekers herinneren aan het verre 
Vlaanderen waar enkele van zijn eerste 
bewoners oorspronkelijk vandaan kwamen.

Op de westelijke eilandengroep onthult de 
natuur zichzelf in al haar weelderigheid, en 
de tijd lijkt hier veel langzamer voorbij te 
gaan. Op het eiland Flores is het onmogelijk 
om niet bekoord te raken door de schoonheid 
van de natuurlijke watervallen, maar u 
moet ook beslist de gelegenheid nemen 
om te gaan duiken in de Atlantische 
Oceaan en de unieke helder gekleurde 
onderwaterdieren te ontdekken. Corvo is 
een kleine gemeenschap met witte huizen 
en leeft volgens het rustige ritme van de 
natuur en heet de bezoeker hartelijk welkom, 
net zoals alle bewoners van de Azores.

1. Dolfijnen, Pico 

2. Meer, Flores 

3. São Miguel 

4. Angra do Heroísmo, Terceira 

5. Jachthaven, Horta, Faial 

Meer informatie kunt u vinden op  www.visitazores.travel
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Werelderfgoed 

De extreem rijke monumentale, kunstzinnige 
en archeologische erfenis van het land 
weerspiegelt de verschillende ontmoetingen 
in tijd en ruimte waar de Portugese cultuur 
zijn unieke kenmerken in wereldbegrippen 
aan te danken heeft. In Portugal, midden 
tussen de historische centra, archeologische 
plaatsen, monumenten, culturele en 
natuurlandschappen, zijn dertien locaties die 
door de UNESCO erkend zijn als Werelderfgoed. 
Hier overlapt een diversiteit aan stijlen en 
historie elkaar, variërend van prehistorische 
rotstekeningen tot de late barok, van de 
steden die de mensen hebben gebouwd tot 
de landschappen die Moeder Natuur ons heeft 
geschonken, en allemaal zijn ze erkend als 
Werelderfgoed.
 
Geniet van een wandelingetje door de 
historische stadscentra. In de straten kunt u 
de geschiedenis van de verschillende culturen 
doorgronden, die in die stadscentra hebben 
geheersd en deze door de jaren heen hebben 
getransformeerd. Ontdek de sporen die de 
Kelten, Romeinen, Visigoten en Arabieren in 
de museumstad Évora hebben achtergelaten, 
of de middeleeuwse oorsprong van het 
historische centrum van Porto. Breng een 
bezoek aan de paleizen, kloosters en kerken 
van het historische centrum van Angra do 
Heroísmo, op het eiland Terceira op de Azores, 
en geef u over aan de charmes van het kasteel 
van Guimarães en het historische centrum 
van deze stad, de bakermat van de Portugese 
natie.

Door de ontmoeting met andere culturen en 
door Portugals overheersing over de zeeën 
ten tijde van de ontdekkingsreizen is de 
manuelijnse kunst ontstaan, die genoemd 
is naar koning Dom Manuel I. Het klooster 
Convento de Cristo in Tomar, waarvan 
de architectuur kenmerken vertoont die 
variëren van romaans tot manuelijns, werd 
gesticht in 1162, en eeuwen later werd dit het 
hoofdkwartier van de religieuze en militaire 
Orde van Christus.
Neem de tijd om elk detail van de beroemde 
kloosterramen te bekijken en geniet van de 
grote schoonheid van de Charola (de ‘rotonde’ 
of kooromgang van de Tempeliers). In het 
klooster van Alcobaça, een van de belangrijkste 
abdijen van de Orde van de Cisterciënzen, zult 
u getroffen zijn door de grootsheid van de 
gothische architectuur, terwijl u in een van 

de fascinerendste monumenten in Europa, 
het klooster van Batalha, verwonderd zult 
zijn over de versieringen die nauwgezet in de 
stenen staan gegraveerd, en kunt luisteren 
naar de geheimen die verborgen liggen op 
deze opmerkelijke plek. Als u in Lisboa bent, 
ontdekt u de Torre de Belém die het hoogtepunt 
van de Portugese kunst in de eeuw van de 
ontdekkingsreizen markeert, en die oprijst op 
het punt waar de grote schepen en karvelen 
de zeilen hezen voor hun heroïsche reizen. 
Het Mosteiro dos Jerónimos vormt een van de 
opmerkelijkste verzameling kloostergebouwen 
uit de 16e eeuw in Portugal en wordt door 
velen beschouwd als het ultieme voorbeeld van 
de manuelijnse stijl.

Sintra is een van die plekken die vol magie 
en mysterie zijn, waar natuur en cultuur zich 
samen hebben gevoegd tot een cultureel 
landschap dat op een perfecte symbiose wijst. 
Door de jaren heen hebben het hof en de adel 
verspreid over de heuvels weelderige, statige 
huizen en paleizen gebouwd, omgeven door 
parken en tuinen. In de Alto Douro-wijnstreek 
(de Hoge Douro-wijnstreek) heeft de lange 
wijnbouwtraditie geleid tot de vorming van 
een landschap van een bijzondere schoonheid, 
met aan zijn voeten de rivier de Douro en 
waar al sinds mensenheugenis wijn wordt 
geproduceerd. Hier komt natuurlijk de 
beroemde port vandaan. Op de Azores op het 
eiland Pico zijn de grillen van de natuur en de 
vastbeslotenheid van de mens erin geslaagd 
de harde basaltrotsen en vulkanische aarde 
te veranderen in verrassende wijngaarden, 
waarbij er een cultureel landschap is 
gecreëerd dat ongekend is op deze wereld: 
het landschap van de Pico-wijngaardcultuur. 
Op Madeira is het prehistorische, welige en 
altijd groene Laurissilva-bos een van grootste 
natuurattracties op het eiland.

In de Côa-vallei kunt u een kunstgalerie 
bezoeken die meer dan 25.000 jaren oud is. 
Op deze unieke plek kunt u genieten van ´s 
werelds grootste verzameling palaeolithische 
figuurtekeningen die ooit is ontdekt. Zeventien 
kilometer aan kunstwerken die in de openlucht 
te zien zijn, geven de creatieve geest van onze 
voorouders weer, van het oud-palaeolithische 
tot het ijzertijdperk, en nemen u mee op een 
reis door de tijd, vanaf het vroege begin van de 
geschiedenis van de mensheid.

1. Mosteiro dos Jerónimos, Lisboa 

2. Hertogelijk paleis, Guimarães, Porto 
e Norte 

3. Het Laurissilva-bos, Madeira 

4. De koorgang van de Tempeliers, 
Convento de Cristo, Tomar, Lisboa 

5. Wijngaarden, Pico, Azores

Het duurt waarschijnlijker langer dan verwacht om de
steden, dorpen en het platteland te verkennen, omdat
er onderweg zoveel rijkdom en gevarieerdheid te zien is.
The New York Times

Meer informatie kunt u vinden op  www.visitportugal.com
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Golf

Geniet van het milde klimaat van het land en 
maak een ontdekkingstocht naar wat velen 
beschouwen als het paradijs voor golfers. 
Portugal heeft van noord tot zuid meer 
dan 70 golfbanen, waar u aan de kust te 
midden van met gras begroeide zandduinen 
kunt spelen, uw weg moet vinden door 
elegante parkgebieden, geflankeerd door 
bomen, en kunt genieten van schitterende 
uitzichten. Deze banen, die zeer intelligent 
zijn ontworpen, vormen een pittige uitdaging 
voor zelfs de behendigste golfers en bieden 
alle spelers de gelegenheid te genieten 
van de fantastische schoonheid van de 
natuurlijke omgeving. De zon is een altijd 
aanwezige metgezel en zorgt werkelijk voor 
een perfecte dag voor golfliefhebbers. 

De Algarve is tweemaal gekozen als ’s 
wereld beste golfbestemming en heeft 
langs de kust meer dan 30 golfbanen, die 
stuk voor stuk liggen te wachten om enkele 
schitterende, door de oceaan geïnspireerde 
slagen te mogen zien en bezocht worden 
door golfers van over de hele wereld. Hier 
bent u er nog zekerder van dat er zon is, 
deze schijnt namelijk gegarandeerd het hele 
jaar door. De banen zijn ontworpen door zeer 
gewaardeerde architecten, zoals Sir Henry 
Cotton en Arnold Palmer, en bieden een aantal 
schitterende uitdagingen, waarbij golfers 
tegen een prachtige groenblauwe gelaagde 
achtergrond kunnen spelen. Golfbanen, 
zoals de Old Course en de Victoria Clube 
de Golfe in Vilamoura, bieden een reeks 
beroemde internationale evenementen. 

De kust van Estoril, met een bevoorrechte 
ligging dichtbij Lisboa, wordt door golfers 
zeer gewaardeerd als reisbestemming. Op 
de golfbaan Belas, ontworpen door Rocky 
Roquemore, dwingt de wind de spelers 
nog eens na te denken over de natuurlijke 
richting van hun golfslagen. De golfbaan 
Quinta da Marinha Oitavos Golfe, die midden 
de pijnbomen en de zandduinen in een gebied 
van een fantastische natuurlijke schoonheid 
ligt, is de eerste golfbaan in Europa en de 
tweede baan ter wereld die de Audubon 
International “Certified Signature Sanctuary/
Gold” heeft ontvangen. De golfbanen Penha 
Longa Mosteiro en Atlântico, die gelegen 
zijn in het culturele landschap van Sintra en 
erkend zijn als Werelderfgoed, vormen samen 
een lus die een uitdaging is voor alle golfers. 

Het kasteel Palácio de Pena, dat hoog op een 
heuvel staat, en de ruïnes die u midden op de 
golfbaan zult tegenkomen, zetten de toon voor 
uw latere ontdekkingstocht door de streek. 

Richting het zuiden van de rivier de Taag 
markeren lange, schijnbaar eindeloze 
uitgestrekte stukken zand, die worden 
ondergedompeld door de immense Atlantische 
Oceaan, de grenzen van de golfbanen, 
ontworpen door wereldberoemde architecten, 
zoals Frank Pennink en Robert Trent Jones. De 
golfbaan Tróia ligt in een beschermd gebied 
in het zuiden van Setúbal en is omringd 
door pijnbomen, in een idyllische omgeving 
tussen het water van de rivier de Sado aan 
de ene kant en de zee aan de andere kant. 

Zee en stranden, steile rotsen en duinen, 
altijd verwarmd en verlicht door de zon, 
vormen permanent het kleurrijke decor van 
de golfbanen aan de westkust. Slechts op een 
paar kilometer afstand van de historische, 
middeleeuwse stad Óbidos, in een zeldzaam 
mooie omgeving, biedt de golfbaan Praia D'el 
Rey, ontworpen door de Amerikaanse architect 
Cabell Robinson, golfers een combinatie 
van schitterende uitzichten, spectaculaire 
steile rotsen en elegante pijnbomenbossen. 
Op 30 minuten afstand van Óbidos ligt de 
golfbaan Golden Eagle, uitgedacht door 
Rocky Roquemore en qua ontwerp typisch 
Amerikaans, die met de Praia D'el Rey 
wedijvert wat betreft schoonheid en de 
uitdagingen die de baan te bieden heeft. 

Ook Madeira is een bestemming die 
steeds populairder wordt onder golfers. 
De adembenemende landschappen van de 
golfbanen Palheiro Golfe en Santo da Serra 
strijden om wie de mooiste is. De golfbaan 
Porto Santo Golfe, oorspronkelijk ontworpen 
door de beroemde Spaanse golfer Severiano 
Ballesteros, biedt spelers een werkelijk 
fantastisch uitzicht over het uitgestrekte 
strand van het eiland Porto Santo. 

De Azores bieden u de gelegenheid om 
tussen de meren en bergen golf te spelen, 
altijd met uitzicht op zee. U kunt kiezen 
tussen de golfbaan Furnas, die ontworpen 
is door de beroemde Schotse architect 
Mackenzie Ross, de vlakke golfbaan 
Batalha en de golfbaan Terceira, die wordt 
omringd door duizenden bloemen. 

1. Almancil, Algarve 

2. Sesimbra, Lisboa 

3. Albufeira, Algarve 

4. Vilamoura, Algarve 

5. Óbidos, Lisboa 

Portugal heeft 10 golfbanen die tot de top 100 van
continentaal Europa behoren.
Golf World

Meer informatie kunt u vinden op  www.visitportugal.com
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Gastronomie en wijnen 

Portugal heeft een gastronomie die net zo 
uitgebreid en gevarieerd is als zijn landschap 
en erfgoed. Met zijn uitgestrekte kuststrook is 
het haast onmogelijk een restaurant aan zee te 
vinden dat geen smakelijke gerechten met verse 
vis of heerlijke zeevruchten aanbiedt. De zee kan 
ook dienen als inspiratiebron om enkele van de 
1001 recepten voor de bereiding van ‘bacalhau’ 
te leren kennen, de gedroogde gezouten 
kabeljauw die zo favoriet is bij de Portugezen. 
Ook mag u de beroemde ‘cozido à portuguesa’ 
niet missen, een smeuïge combinatie van vlees 
en groenten. Olijfolie en verse aromatische 
kruiden zijn een telkens terugkerend ingrediënt 
in onze keuken. U zult versteld staan van de 
kwaliteit en gevarieerdheid van kazen, bereid 
van ooien-, koeien- of geitenmelk, zoals die 
uit Serra da Estrela, Serpa, Nisa of Azeitão.

En nu is het tijd om te praten over de Portugese 
wijn. Hoeveel ideeën over een land kun je 
vinden in één enkele fles wijn. Over de hele 
wereld gedronken, wit of rood, gemaakt van 
onrijpe ‘verde’ of volrijpe druiven, onze wijn 
heeft zijn eigen verhaal. En als u een wijnsoort 
echt wil kennen en begrijpen, dan is het niet 
voldoende om hem alleen maar te proeven: 
u moet ook de plaatsen bezoeken waar hij 
zich ontwikkelt, wat tijd doorbrengen in de 
streek waar de druiven onder het waakzame 
oog van de tijd worden geteeld, en genieten 
van de lokale gastronomie om de ziel van alle 
smaken te begrijpen. De wijn in een bepaalde 
streek ontstaat, net als de gastronomie, in het 
landschap en de cultuur waar het van getuigt.

In de Minho, waar het lijkt alsof groen alle 
andere kleuren van de regenboog in zich heeft 
opgezogen, strekken de groene landschappen 
zich helemaal uit tot aan de horizon. Dankzij de 
bijzondere bodem- en klimaatomstandigheden 
produceert deze streek een unieke wijn. ‘Vinho 
verde’, licht en fris, is een uitstekende wijn bij 
voorgerechten of vis- en zeevruchtengerechten, 
of als u alleen maar wilt genieten van een 
ontspannende rustpoos op een hete, zonnige 
dag. U moet beslist de soep ‘caldo verde’ eens 
proberen, die gemaakt is van aardappelen en 
kool, het maïsbrood, ook wel bekend als ‘broa de 
milho’, de worstsoorten, de ‘bacalhau’-gerechten, 
de zeeprik, forel en elft, en de zeer gewaardeerde 
Portugese ‘vinho verde’, de Alvarinho, ontdekken.

Ook in het noorden van het land, in een streek 
met granietheuvelen, waar de zon de aarde 
verwarmt, werd de beroemdste van alle 
wijnen voor het eerst gemaakt in de prachtige 
amfitheaters die de Douro-vallei vormen. Dit is al 
sinds 1756 een afgebakende regio, die als eerste 
gebied ter wereld deze status toegewezen kreeg, 
en in dit unieke landschap – door UNESCO erkend 
als Werelderfgoed – werd de port ontwikkeld. 

Dit onvergetelijke panorama van terrassen, door 
mensenhanden uitgesneden in de hellingen, kunt 
u in al zijn glorie het beste bewonderen aan boord 
van een schip dat langzaam de rivier over vaart.

Waar u in de Serra da Estrela en de Serra do 
Caramulo ook naartoe gaat, altijd verschijnt er 
een berg vlak voor u die heel afwisselende en 
interessante contrasten laat zien. Wij adviseren 
u een bezoek te brengen aan enkele van de 
karakteristieke landgoederen waar de beroemde 
Dão-wijnen worden geproduceerd, en een paar 
lokale gastronomische specialiteiten uit te 
proberen, waaronder een heel scala aan typische 
gerechten gemaakt van jong geitenvlees, 
diverse soorten worst, en de beroemde kaas, 
ook wel bekend als ‘queijo da Serra’, terwijl u 
tegelijkertijd het glas heft en op het leven toast.

Naar het zuiden toe, op het schiereiland Setúbal, 
vindt u een reeks duidelijke contrasten: bergen 
en zee, stad en platteland, het moderne en 
het traditionele. Wanneer u tussen Azeitão, 
Palmela en Setúbal rondreist, vindt u allerlei 
specialiteiten die verrukkelijk zijn voor uw 
zintuigen. Ruik gewoon eens de verschillende 
aroma’s van de wijnen en proef een aantal van 
de beste streekspecialiteiten, zoals vis- en 
zeevruchtengerechten, kazen en zoetigheden, 
altijd vergezeld van een glas witte of rode wijn of 
een van de plaatselijke zoete krachtige wijnen.

In Alentejo vormen de speciale kenmerken van 
het land en de meedogenloze zon samen een 
aantal behoorlijk smakelijke creaties. Ontdek 
de geheimen van de steden en dorpen die zich 
hebben toegewijd aan de kunst van de wijnbouw, 
en vraag om een van de wijnen uit Borba, 
Redondo, Reguengos of Vidigueira, voor bij de 
gerechten die met zo veel zorg en fantasie zijn 
bereid, zoals ‘migas’ (broodkruimels gemengd 
met spekvet en knoflook) met varkensvlees, 
‘açorda alentejana’ (broodsoep met koriander 
en knoflook), de plaatselijke kaassoorten 
en de desserts, die gemaakt zijn op basis 
van de oude recepten van de monniken. 

Op de Azores zou u de heerlijke ‘cozido das 
Furnas’ (een stoofpot die gaargekookt wordt 
met behulp van de hitte binnen in de aarde), het 
sappige vlees van het rundvee dat op de groene 
weiden van het eiland graast, de beroemde 
kaas, ‘queijo da Ilha’, de heerlijke plaatselijk 
geteelde ananas. Geniet van uw bezoek en proef 
de Verdelho-wijn, die wordt verbouwd op de als 
Werelderfgoed erkende wijngaarden van Pico. 
Laat op Madeira uw smaakpapillen verleiden door 
de ‘espetada de carne’ (een op houtskool gegrilde 
spies met blokjes rundvlees), de speciale ‘bolo de 
mel’ (honingcake), de exotische vruchten van het 
eiland en, natuurlijk, de beroemde Madeira-wijn.

1. Portvaten, Gaia, Porto e Norte 

2. Wijnproeverij 

3. Gegrilde vis 

4. Pastéis de Belém 

5. De fijne keuken 

Sinds het begin van de eeuw is Portugal uit de schaduw getreden en uitgegroeid tot
een van de interessantste en spannendste regio’s ter wereld die rode wijn produceren. 
Wine Spectator 

Meer informatie kunt u vinden op  www.visitportugal.com
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Zon en zee 

Portugal heeft 850 kilometer Atlantische 
stranden, met het hele jaar door zon. Van het 
noorden tot het zuiden, en natuurlijk niet te 
vergeten de archipels Madeira en Azores, zijn 
er veel stranden waar de blauwe vlag wappert, 
een garantie dat ze over het algemeen in 
uitstekende staat verkeren. Al deze stranden 
hebben hun eigen bijzondere charme en 
vormen met elkaar een afwisselend aanbod, 
waarbij iedereen wel iets van zijn gading vindt.

In het noorden is het water koud en kan soms 
behoorlijk ruw zijn. Vila Praia de Âncora en 
de kuststrook rond Esposende vormen een 
prachtig beschermd gebied met verlaten 
zandduinen. Als u van wat meer spanning 
houdt, ga dan naar de stranden van Viana do 
Castelo, Póvoa de Varzim of Espinho, waar 
u uitstekende faciliteiten hebt om te surfen, 
bodyboarden, volleyballen, strandvoetballen, of 
waar u ook maar zin in hebt.

In het midden van Portugal vindt u 
voornamelijk grote uitgestrekte zandvlakten, 
zoals op het strand van Figueira da Foz, 
dat regelmatig wordt gebruikt voor grote 
sportevenementen. Bij Aveiro strekt de zee zich 
uit tot in de lagune, waardoor het mogelijk is 
om er te windsurfen, te zeilen en te kanoën. 
Als u liever door het zand loopt, dan kunt u dat 
doen bij de kust of in de duinen bij São Jacinto.

Voor surfers van over de hele wereld is 
Portugal gewoon één gigantisch strand. Wij 
geven u wat tips, maar u moet zelf uw speciale 
favoriete strand ontdekken! Begin eens met 
het strand in Peniche, ook wel bekend als 
Supertubos, waar de golven vermaard zijn 
in surfkringen, en reis dan vervolgens naar 
Ribeira d’Ilhas in het gebied rond Ericeira, 
een strand waar elk jaar een van de diverse 
etappen in de wereldkampioenschappen 
surfen plaatsvindt. In Guincho zijn de golven 
wispelturiger en perfect voor windsurfen. In 
Costa da Caparica vormen een 30 kilometer 
lange zandstrook en precies de juiste 
windkracht de ideale omgeving voor kitesurfen.

Dicht bij Lisboa is de hele kust tot aan Cascais 
– en vooral het glamourstrand van Estoril, 
in de eerste helft van de 20ste eeuw een 
toevluchtsoord voor de adel van deze wereld 
en voor veel beroemde figuren – nog erg in 

en zeer populair onder zwemmers. Ook het 
strand van Praia das Maçãs, dat nog steeds 
de favoriete bestemming van de traditionelere 
families is, laat zo zijn eigen charmante 
karakter zien, dat zo goed is uitgebeeld door 
schilders als José Malhoa.

Tróia markeert het beginpunt van een lange 
strook zandstranden, die zich helemaal 
uitstrekt tot aan Sines. In het zuidwesten van 
Alentejo, in het hart van het natuurpark in deze 
regio, vormt het landschap een reeks kleine 
inhammen. Ontdek er een voor uzelf, ga in de 
zon liggen en ontspan.

Geniet van het bijzondere zonlicht in het 
zuiden. In de Algarve is de zee warmer, u kunt 
er dus direct in duiken en er lang in blijven. 
De omgeving verandert langs de kust. In het 
westen vindt u kleine stranden, omlijst door 
oranjerode steile rotsen, terwijl in het oosten 
de stranden uit kleine, bijna compleet verlaten 
eilanden bestaan, dicht bij het natuurpark 
Ria Formosa. Er wordt een breed scala aan 
verschillende activiteiten geboden. Kies wat u 
wilt – boottochten om de grotten langs de kust 
te bezoeken of duiken in het heldere zeewater.

Op  Madeira nodigt het idyllische negen 
kilometer lange strand bij Porto Santo u uit om 
lui in de zon te gaan liggen, terwijl u zo nu en 
dan een duikje neemt in de transparante zee. 
Geniet van de kalme golven en laat u zachtjes 
heen en weer wiegen in een zeilboot, of glijd 
moeiteloos over de golven als u waterskiet.

Op de Azores mag u de gelegenheid niet 
missen om een boottocht over de oceaan 
te maken, zodat u de walvissen en alle 
fantastische schatten kunt zien die de natuur 
ons hier presenteert.

Voor wie van rust en vrede en van direct 
contact met de natuur geniet, bestaat er niets 
beters dan een vakantie aan boord van een 
zeilboot. In de jachthaven en havens langs de 
kust, inclusief de Azores en Madeira, vindt u 
een aantal aantrekkelijke mogelijkheden om 
u op de Atlantische Oceaan te wagen. U treft 
hier ook de ideale omstandigheden aan om te 
genieten van een aangenaam en comfortabel 
verblijf als u liever over zee naar Portugal reist.

1. Zeilen, Estoril, Lisboa 

2. Praia da Falésia, Algarve 

3. Praia da Comporta, Alentejo 

4. Arrábida, Lisboa 

5. Porto Santo, Madeira 

De stranden zijn fantastisch voor wie graag op de golven
‘rijdt’, of wie gewoon weg wil van de massa en de zon en
het geluid van het surfen in zich op wil zuigen. 
ABC News

Meer informatie kunt u vinden op  www.visitportugal.com
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Cultuur en entertainment

Bent u in kunst geïnteresseerd? Het Museu 
de Arte Antiga (museum van oude kunst) 
stelt een aantal opmerkelijke stukken 
tentoon die door Portugese kunstenaars zijn 
gemaakt, zoals het Belém Monstrance, en 
andere werken die een weergave zijn van 
het Portugese erfgoed op deze wereldbol, 
zoals de Namban-schermen. Twee van de 
geëxposeerde stukken die u beslist niet mag 
missen, zijn het beroemde drieluik van Jeroen 
Bosch, genaamd ‘De verzoeking van de heilige 
Antonius’, en Dürers portret van Sint Jeroen. 
Ontdek in het Museu Calouste Gulbenkian de 
Egyptische en Mesopotamische kunst en de 
werken van Rubens, Rembrandt en Monet.

Houdt u meer van andere kunststijlen? In 
het Museu Berardo wachten de werken 
van Vieira da Silva, Magritte, Mondrian 
en Picasso op u. Gun uzelf de tijd om de 
tentoonstellingen van Aziatische maskers 
en de muziek- en dansuitvoeringen in het 
Museo do Oriente (museum voor oosterse 
kunst) te bewonderen. Ontdek in het Museu 
Nacional do Azulego (nationaal tegelmuseum) 
een typische Portugese kunstsoort en laat 
uw ogen zich verlustigen in de versierde 
koninklijke rijtuigen in het Museu Nacional 
dos Coches (nationaal rijtuigenmuseum). In 
Porto moet u beslist de Fundação de Serralves 
(Stichting Serralves) bezoeken, die naast 
haar permanente collectie hedendaagse 
kunst, ook regelmatig tentoonstellingen van 
internationale artiesten houdt, zoals van Andy 
Warhol, Francis Bacon, Juan Muñoz en Goldin.

Bent u een muziekfan? In Portugal zijn er 
concerten voor mensen die van alle soorten 
ritmes houden, van de klassieke tot de 
moderne genres. Kijk op de lijst met de 
belangrijkste centra, zoals het Centro Cultural 
de Belém in Lisboa en het Casa da Música in 
Porto. Zorg dat u het Sintra-festival niet mist, 
dat te midden van een schitterende decor 
klassieke muziek combineert met ballet. 
In de zomer zorgen de festiviteiten ervoor 
dat de mensen de straat op gaan. Kom in 
feeststemming tijdens de vele festivals die 
in het land van noord tot zuid plaatsvinden. 
Mis ook het Optimus Alive! Festival niet, in 
het Passeio Marítimo de Algés, aan de oevers 
van de rivier de Taag. Als het juli is, kunt u 
tijdens het Super Bock Super Rock Festival 
naar de beste muziek luisteren en concerten 
zien die door een aantal van uw favoriete 

pop-, rock-, hiphop- en funkgroepen worden 
gegeven. Luister naar alternatieve rockbands 
die live op het Paredes de Coura Festival, in 
een natuurlijk amfitheater spelen, dicht bij 
de stad met dezelfde naam, of in Zambujeira 
do Mar, waar altijd in augustus het Festival 
Sudoeste TMN wordt gehouden, met enkele 
van de meest kritische bands van nu. Er staat 
ook veel jazz op het programma: in juli moet 
u beslist eens naar het Estoril Jazz Festival 
gaan, terwijl er in augustus ook jazz in het 
Gulbenkian, in Lisboa, is, en in oktober tijdens 
het Angrajazz Festival op de Azores. En ten 
slotte vindt in november in de regio Porto e 
Norte het Guimarães Jazz Festival plaats.

Als u een filmfanaat bent, kom dan het scala 
aan festivals ontdekken die elk jaar weer in 
Portugal plaatsvinden. Maak u op voor het 
fantasiefilmfestival Fantasporto in februari en 
maart, dat de afgelopen 30 jaar filmfans in 
Porto in verrukking heeft gebracht. En ontdek 
een aantal nieuwe veelbelovende filmmakers 
en trends uit de wereldcinema tijdens 
IndieLisboa, het internationale onafhankelijke 
filmfestival dat in april in Lisboa plaatsvindt.

En tot slot nog dit: hebt u al gehoord van 
het beroemde nachtleven van Lisboa? Kom 
en proef enkele specialiteiten uit de nieuwe 
Portugese keuken in de bars en restaurants 
langs de rivier, geniet van een aangenaam 
diner terwijl u in een van Lisboa´s typische 
oude wijken luistert naar fadomuziek, of laat 
uzelf bekoren door de opwindende ritmes 
die in de bars en disco’s hoort in de Docas 
(dokken, havengebouwen), langs de Avenida 
24 de Julho, of verder de heuvel op in de wijk 
Bairro Alto. De warme nachten in de Algarve 
bieden veel gelegenheden in de buitenlucht en 
strandfestivals waar u tot in de vroege uurtjes 
kunt feesten. Porto komt tot leven in de disco’s 
van Foz en rond de rivieroevers, in de wijken 
Ribeira of Cais de Gaia, aan de overkant van de 
rivier. Ontdek alle charme en verleidelijkheid 
van de menu’s en de ambiance van de nieuwe 
restaurants. Wij willen dat u plezier hebt, 
en er zijn in het hele land beslist genoeg 
plaatsen waar u kunt dansen, naar muziek 
kunt luisteren, of gewoon kunt genieten van 
wat gezelschap en gesprekken. Gokkers zullen 
ontdekken dat Vrouwe Fortuna in de casino’s 
dat van noord tot zuid op hen zit te wachten. 
Laat u leiden door de duizenden heldere lichten 
waar de nachten in Portugal vol van zijn. 

1. Cais de Gaia, Porto e Norte 

2. De ‘Docas’, Lisboa 

3. Centro Cultural de Belém, Lisboa 

4. Muziekfestival, Zambujeira do Mar, 
Alentejo 

5. Fadomuziek, Lisboa 

Vertel het niet aan de hangjongeren, maar Lisboa wordt
een Iberisch cultureel centrum. 
Monocle

Meer informatie kunt u vinden op  www.visitportugal.com



P. 28NUTTIGE INFORMATIE

Bereikbaarheid
Per vliegtuig
Portugal beschikt in het hele land over 

internationale luchthavens, en wel in 

Lisboa, Porto, Faro, Funchal (Madeira) en 

Ponta Delgada (São Miguel – Azores)

Per trein
Er zijn internationale treinverbindingen 

van Lisboa naar Parijs en Madrid – 

respectievelijk de Sud-Express en de 

Lusitânia-hoteltrein – en van Porto naar 

Vigo.

Vervoer in Portugal
Stadsvervoer
Alle grote steden in Portugal bieden een 

volledig openbaar vervoersnetwerk. Dit 

netwerk omvat in Lisboa en Porto bussen, 

trams en een metro, en het is mogelijk 

om gecombineerde tickets voor het hele 

netwerk te kopen die een of meerdere 

dagen geldig zijn. Het stadsvervoer 

biedt ook speciale toeristenkaarten die 

vervoerstickets combineren met korting 

op de toegangsprijs van musea en 

monumenten en op diverse toeristische 

services.

Taxi’s
Normaal gesproken hebben ze een beige 

kleur, hoewel u nog wel enkele taxi’s in 

de oude, traditionele kleuren, zwart met 

een groen dak, kunt zien. De prijs is af 

te lezen op de meter en in de taxi is een 

overzicht van de tarieven aanwezig, maar 

u kunt er ook direct naar informeren bij 

de chauffeur. Als u telefonisch een taxi 

bestelt en uw bagage op de boot laat 

brengen, moet u extra kosten betalen. 

Buiten de bebouwde kom is het taxitarief 

gebaseerd op de afstand in kilometers die 

wordt afgelegd. Het volledige tarief wordt 

van tevoren overgekomen tussen de 

chauffeur en de passagier.

Treinen
CP – Comboios de Portugal beschikt 

over een breed treinennetwerk dat het 

hele vasteland van Portugal bedekt. Er 

is een scala aan diverse treinservices, 

waaronder de ‘Alfa Pendular’ – de snelste 

en comfortabelste verbinding tussen het 

noorden en het zuiden van het land – en 

de ‘Intercidades’-service (intercity), 

die de grote steden in het land met 

elkaar verbindt. Er is ook een uitgebreid 

netwerk van regionale en interregionale 

verbindingen en van treinen in de 

voorsteden.

Bussen
Regelmatige busservices verbinden 

alle steden met de belangrijkste 

bestemmingen in Portugal.

Wegennet
Dit netwerk bestaat uit snelwegen 

(Auto-estradas – AE), hoofdwegen 

(Itinerários Principais – IP), secundaire 

wegen (Itinerários Complementares 

– IC), nationale wegen (Estradas 

Nacionais – EN) en regionale wegen 

(Estradas Municipais). Alle snelwegen 

zijn bewegwijzerd met hun eigen 

internationale symbool en zijn voorzien 

van tolstations. Deze bieden een 

gereserveerde rijbaan, ook wel bekend 

als de ‘Via Verde’, waarbij gebruik wordt 

gemaakt van een elektronische box 

(transponder). Deze moet gemonteerd 

worden op de voorruit van uw voertuig 

en registreert de tol elektronisch, waarbij 

het bedrag direct van uw bankrekening 

wordt afgeschreven. Het systeem is 

uitsluitend verkrijgbaar voor personen die 

van tevoren dit systeem hebben gekocht 

bij Brisa, het bedrijf dat verantwoordelijk 

is voor de aanleg en het onderhoud van 

snelwegen in Portugal.

Autoverhuur
Er zijn autoverhuurbedrijven aanwezig op 

de luchthavens, de centrale stations van 

de internationale treinverbindingen en in 

alle grote steden van het land. De precieze 

voorwaarden die elk autoverhuurbedrijf 

biedt, verschillen enigszins van elkaar, 

maar de minimumleeftijd om een auto 

te huren varieert van 21 tot 25 jaar. 

U moet een identiteitsbewijs tonen 

(een identiteitskaart als u EU-burger 

bent of een geldig paspoort bij andere 

nationaliteiten) en langer dan een jaar in 

het bezit zijn van een geldig rijbewijs.

Autorijden in Portugal
Al het verkeer rijdt rechts in Portugal. 

Op rotonden en kruis- en knooppunten 

moet u voorrang verlenen aan het 

verkeer dat van rechts komt (tenzij 

anders aangegeven). Verkeersborden 

komen overeen met de vastgestelde 

internationale normen. Boetes moeten ter 

plekke worden betaald. Het dragen van 

autogordels is verplicht en het gebruik 

van mobiele telefoons is streng verboden 

tijdens het rijden.

Snelheidslimieten
Voor personenvoertuigen zonder 

aanhangwagen en voor motoren 

bedraagt de snelheidslimiet 50 km/

uur binnen de bebouwde kom, 90 km/

uur op de gewone wegen, 100 km/uur 

op wegen die uitsluitend bestemd zijn 

voor motorvoertuigen, en 120 km/uur op 

autosnelwegen.

Wettelijke alcohollimiet
Auto- en motorrijden is niet toegestaan 

als uw bloed 0,5 of meer promille alcohol 

bevat. Iedereen die een auto of motor 

bestuurt en bij wie wordt vastgesteld dat 

hij deze limiet overschrijdt, ontvangt een 

boete, die zal variëren al naargelang het 

alcoholpromillage in zijn bloed. 

Klimaat
Op het vasteland van Portugal staat 

het klimaat onder invloed van factoren 

als reliëf, geografische breedte en de 

nabijheid van de zee. De winters zijn 

mild, vooral in de Algarve, waar de 

gemiddelde temperatuur 17ºC bedraagt. 

Verder landinwaarts, in het noorden en 

het zuiden, schommelen de gemiddelde 

wintertemperaturen tussen de 5° en 

11°C, terwijl in de zomer de gemiddelde 

temperatuur rond de 28°C ligt. Langs de 

kust wordt de hitte getemperd door de 

verkoelende invloed vanuit de zee. Op 

Madeira is het klimaat mild en variëren de 

gemiddelde temperaturen van 19°C in de 

winter tot 25°C in de zomer. Op de Azores 

schommelen de gemiddelde temperaturen 

tussen 17°C ’s winters en 23°C ’s 

zomers. Op beide archipels variëren de 

temperaturen van 17°C ’s winters tot 22°C 

’s zomers. 

Standaardtijd
Op het vasteland van Portugal en op 

Madeira valt de standaardtijd samen met 

Universal Coordinated Time (UTC) tussen 

01:00 uur op de laatste zondag in oktober 

en 01:00 uur op de laatste zondag in 

maart. Op dat moment gaan de klokken 

een uur vooruit en gaat de zomertijd in, 

die tot de laatste zondag in oktober duurt. 

Op de Azores loopt de standaardtijd altijd 

zestig minuten achter vergeleken met 

de rest van het Portugese grondgebied; 

met andere woorden, als de wintertijd 

ingaat, loopt de tijd een uur achter op de 

Universal Coordinated Time, terwijl zij in de 

zomer twee uur achterloopt op de UTC.

Valuta
Portugal behoort tot de groep van 16 

landen binnen de Europese Unie waar de 

euro de officiële gemeenschappelijk munt 

is. Vreemde valuta kunt u omwisselen 

op banken, wisselkantoren en bij 

geldautomaten (deze kunnen alleen 

worden gebruikt voor de verkoop van 

vreemde valuta).

Openingstijden
Banken
De banken zijn geopend op weekdagen 

tussen 08:30 uur en 15:00 uur. Er is 

een nationaal netwerksysteem van 

geldautomaten, die te herkennen zijn 

aan het MB-teken (Multibanco) en waar 

24 uur per dag contant geld gepind kan 

worden.

Musea
Normaal gesproken zijn musea geopend 

van 10:00 uur tot 13:00 uur en van 14:00 

tot 17:00 uur, en ’s maandags zijn ze 

gesloten.

Winkels
De winkels zijn geopend van maandag tot 

en met vrijdag, over het algemeen gaan 

ze tussen 09:00 uur en 10:00 uur open 

en sluiten ze om 19:00 uur. Sommige 

winkels zijn tijdens de lunch, tussen 

13:00 en 15:00, gesloten. Op zaterdag 

sluiten de meeste winkels om 13:00 uur, 

hoewel sommige winkels in stadscentra 

de hele middag open blijven. Winkelcentra 

hanteren langere openingstijden, met 

winkels die over het algemeen iedere 

dag van de week van 10:00 uur tot 

middernacht geopend zijn, inclusief 

zaterdag en zondag.

Restaurants
Normaal gesproken serveren restaurants 

lunch tussen 12:00 uur en 15:00 uur en 

zijn ze geopend voor diner tussen 19:00 

en 23:00. Maar veel restaurants hanteren 

langere openingstijden, vooral in de 

grote steden en in de gebieden met een 

uitgebreid nachtleven.

Noodgevallen
Het telefoonnummer dat u in noodgevallen 

moet bellen, is 112. Dit nummer is dag en 

nacht overal in het land bereikbaar. 

Gezondheid
Als u medische zorg nodig hebt, kunt u 

naar het plaatselijke gezondheidscentrum 

(Centros de Saúde). U mag alleen bij 

ernstige gevallen gebruik maken van 

nooddiensten in ziekenhuizen.

Burgers uit de 27 landen van de Europese 

Unie, uit IJsland, Liechtenstein, Noorwegen 

of Zwitserland, hebben in het geval van 

een ongeluk of van ziekte tijdens hun 

verblijf in Portugal recht op gratis of 

goedkopere gezondheidszorg, mits zij 

een Europese ziekteverzekeringskaart 

(afgegeven in het land van herkomst), hun 

paspoort of een ander identiteitsbewijs 

kunnen tonen.

Elektriciteit
De elektrische stroom in Portugal 

bedraagt 230/400 volt, 50 Hz, en 

contactdozen komen overeen met de 

Europese normen. Voor het gebruik van 

Amerikaanse standaardstekkers is zowel 

een 230-volt-transformator als een 

adapterstekker nodig.
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Toeristische informatie
Info@visitportugal.com

Contactgegevens voor de 
pers en bedrijven uit de 
toeristische sector
Portugal
Turismo de Portugal, iP
rua ivone silva, lote 6
1050-124 lisboa
Tel. +351 211 140 200

www.visitportugal.com

AZORES

MADEIRA ISLANDS

België
rue Berckmans, 109
1060 Bruxelles
Tel: +3225361212

Brazilië
rua Canadá, 324
01436-000 são Paulo s.P.
Tel.: +55 11 30 84 18 30

Frankrijk
3, rue Noisiel
75016 Parijs
Tel.: +33 156 88 31 90

Duitsland
Zimmerstr. 56
10117 Berlijn
Tel.: +49 302 54 10 60

Ierland
54, dawson street
dublin 2
Tel.: +35 316 70 91 33

Italië
Via Paolo da Cannobio, 8
20122 milaan
Tel.: +39 02 00 62 90 00

Nederland
Haagsche Bluf 63
2511 CP den Haag
Tel.: +31 70 328 12 39

Polen
ul. Francuska, 37
03-905 Warschau
Tel.: +48 226 17 64 60

Rusland
ul. guiliarovskogo 51, str.1
129110 moskou
Tel.: +74 957 87 11 93

Spanje
Calle goya, 24 – 7º (esquina Nuñez Balboa)
28001 madrid
Tel.: +34917617230

Zweden
Narvavagen, 30 – 2tr
se -11522 stockholm
Tel.: +46 850 65 21 00

Verenigd Koninkrijk
11 Belgrave square
londen sW1 X8PP
Tel.: +44 207 201 66 66

Verenigde Staten
590 Fifth avenue, 4e verdieping
New York 10036-4702
Tel.: +1 64 67 23 02 00

Vertegenwoordiging in het buitenland:
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