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Lissabon is een regio die wordt ingevuLd naar 

wens van haar bezoeker, van wie haar voeLt en 

ontdekt. 

hoeveeL Lissabon ook wordt beschreven, pas wan-

neer u er bent, zuLt u begrijpen wat úw Lissabon is. en 

Lissabon heeft zo veeL te bieden:

traditie, romantiek , cuLtuur, ontspanning, 

moderniteit,  emotie, kLeur, gastronomie, 

geschiedenis, natuur en nog veeL meer dat u op het 

einde zuLt wiLLen doorverteLLen.

in deze brochure proberen wij u een paar tips te 

geven om in Lissabon te voLgen. maar wees erop 

voorbereid dat voor uw ervaring aLLes nog openstaat.

dit is onze garantie 

Lissabon is een ervaring die 
nooit hetzeLfde is, maar aLtijd 
anders is.

de regio Lissabon Leren kennen is aLsof u in een wereLd 
voL mogeLijkheden stapt: uw mogeLijkheden.

inhoud

inLeiding
ÓBIDOS (82 km)

ALCOBAÇA (118 km)

BATALHA (136 km)

MAFRA (40 km)

OEIRAS (18 km)

FÁTIMA (128 km)

LISSABON

SANTARÉM (78 km)

TOMAR (130 km)

SINTRA (30 km) 

ESTORIL/CASCAIS (30 km)

SETÚBAL/TRÓIA (50 km)

SESIMBRA (44 km) Afstand (in Km vanaf Lissabon)

ERICEIRA (50 km)

PENICHE (100 km)

NAZARÉ (120 km)

LEIRIA (141 km)
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Baixa, de binnenstad, neemt een speciale plek in beslag in het leven 
van Lissabon. Traditioneel is dit het bevoorrechte handelscentrum van 
de stad en een unieke omgeving om te wandelen.

Van de Taag via het Terreiro do Paço naar Rossio en van de kathedraal 
naar Chiado vormt Baixa de kern van de Lissabonse identiteit.

Deze na de aardbeving van 1755 voorbeeldig metrisch vanaf de grond 
opgebouwde wijk dankt haar bestaan aan het initiatief van de markies 
van Pombal. De wijk wordt daarom ook wel Baixa Pombalina genoemd. 
Naast de vele winkels komt u in Baixa ook de drukte van de Rua 
Augusta tegen, de verkeersvrije hoofdstraat die in het Terreiro do Paço 
uitmondt.

Geschiedenis en cultuur gaan in deze wijk hand in hand met vertier.

Als u naar de straten kijkt, zult u naast de stadscultuur veel                 
bezienswaardigheden tegenkomen, waaronder de Boog van Rua    
Augusta of de Santa Justa-lift die de bezoeker in het hart van de 
ruïnes van Carmo afzet.

Als u door de Chiado omhoog loopt,  komt u nog steeds drukte en 
handel tegen, maar voelt u tevens het gewicht van de intellectuele 
cultuur van de stad. Breng op het Largo do Chiado een bezoek aan 
café “A Brasileira” en ontdek de plek waar sinds het einde van de        
negentiende eeuw tot aan de twintigste eeuw de meeste van onze 
schrijvers en kunstenaars een groot deel van hun tijd doorbrachten, 
zoals Eça de Queiroz en Fernando Pessoa of Almada Negreiros.

In Chiado vindt u boekhandels, unieke cafés en een bijzondere sfeer. 
Ontdek ook het Chiadomuseum, waar u behalve de belangrijke       
permanente tentoonstelling altijd onmisbare tijdelijke tentoonstellingen 
kunt bekijken.

Deze door Baixa en Chiado gevormde as creëert een sfeer vol leven, 
jeugd, traditie en Portugese cultuur die in een unieke harmonie met 
elkaar samengaan.

LISBOA

Door hun cultuur, geschiedenis, architectuur, bewoners of gewoon 
om er ontspannen te wandelen moet u deze zo bijzondere wijken van 
Lissabon wel ontdekken.

Als een structureel onderdeel van de Lissabonse identiteit, maken 
Alfama, de kasteelwijk en de Moorse wijk het  hun verkenners mogelijk 
om een heuse persoonlijke route uit te stippelen.

De mogelijkheden zijn eindeloos. Laat ze niet ontglippen.

De tram is een van de beroemdste en meest typische vervoersmiddelen 
in Lissabon.

Een rit in de tram is alsof u in een hedendaagse, maar ook traditionele 
denkbeeldige wereld stapt.

Om van de historische wijken boven op de heuvel, zoals Castelo, naar 
Baixa en Chiado te gaan is tramlijn 28 het ideale transportmiddel.

Maar u kunt nog veel meer ontdekken als u te voet gaat.

Wij raden u aan om te beginnen in Graça, waar u twee van de meest 
spectaculaire uitkijkpunten van de stad aantreft: Senhora do Monte 
(Onze-Lieve-Vrouwe van de Heuvel) en het uitkijkpunt van Graça. 

Bezichtig in Graça ook de kerken van São Vicente de Fora en Santa 
Engrácia.

Volg de tramlijn om u naar Baixa te brengen, terwijl u intussen de 
straten en steegjes om u heen verkent. Daar kunt u de wijken Alfama, 
Castelo en Mouraria veel beter ontdekken. Behalve de toeristische 
attracties die u onderweg tegenkomt, met name Kasteel Sint-Joris, zult 
u er een, verdwijnende, typische Lissabonse levenswijze aantreffen.

In deze wijken hoort u fado zoals nooit tevoren. Uitdagend gezongen 
fado in kroegen en restaurants, emotievolle fado die in het hart van 
Lissabon tot leven komt.

Als u in de zomer in Lissabon bent, mag u de volksfeesten, met name 
het Sint-Antoniusfeest, niet missen. In deze wijken wordt dit feest 
groots gevierd en op de vooravond van 13 juni komen hier de meeste 
mensen bijeen. Proef vooral de beroemde gegrilde sardientjes op 
brood.
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De Bairro Alto heeft een unieke traditie in de geschiedenis van het 
Lissabonse nachtleven.

Deze voortdurend vernieuwde wijk is één van de plaatsen in de stad 
met de meeste bars. De smalle straatjes zijn elke avond met mensen 
gevuld, vooral op vrijdag en zaterdag wanneer iedereen van het weekend 
geniet om zich zoveel mogelijk te vermaken.

Het grote aanbod en de veelzijdige vraag maken van Bairro Alto een 
plek waar alle doelgroepen zich mengen, van jongeren in allerlei 
stijlen tot ouderen op zoek naar een rustige bar met goede muziek. 
Een uniek kenmerk van Bairro, zoals de buurt bij haar vaste klanten 
bekend staat, is de mogelijkheid om de straten helemaal te gebruiken, 
waardoor men, altijd goed gemutst, buiten met elkaar kan praten. 

Overdag is Bairro Alto ook een bijzondere plek om te wandelen.

In de straten vindt u veel design- en kledingwinkels, waaronder tweedehands 

voorwerpen en kleding. Het is een typisch handelscentrum dat u nergens 
anders in de stad zult vinden.

Een ander hoogtepunt van de Lissabonse nacht is langs de rivier te 
vinden, met name de Av. 24 de Julho en de wijk Santos.

Hier zijn talrijke bars en clubs, waaronder een paar van de populairste 
nachtclubs.

De Docas in Alcântara en Santo Amaro, pal aan de rivier, zijn ook 
plaatsen vol vertier. De Docas, waar ook overdag veel te beleven valt, 
bieden een perfecte setting voor een gezellige avond.

Afgezien van het nachtleven heeft de wijk Santos nu ook een andere 
roeping die naar een heel eigen naam luistert: Santos Design District. 
De concentratie van designwinkels van Portugese en internationale 
merken heeft een van de meest typische wijken van Lissabon een 
ander tintje glamour gegeven.

Aan de rivieroever ligt de meest paradigmatische wijk wat uit de 
Ontdekkingen ontsproten erfgoed betreft: Belém. Van dit strand 
vertrokken de schepen van Vasco da Gama op ontdekking van de 
zeeroute naar India en overal kan men de grootsheid van het voorbije 
rijk ademen.

Op het indrukwekkende Praça do Império staat het Jerónimosklooster, 
een van de mooiste monumenten van de hoofdstad. 

De architectonische kwaliteit springt duidelijk in het oog en dit 
bouwwerk uit de manuelijnse periode is door de UNESCO dan ook 
erkend als Cultureel Werelderfgoed.

Ook de Toren van Belém, nog zo’n prachtig manuelijns monument, is 
door de UNESCO als erfgoed erkend.

Maar de bezienswaardigheden van Belém houden niet op bij de historische 
monumenten.

Het Cultureel Centrum van Belém, waar diverse culturele activiteiten 
te vinden zijn, is behoorlijk eigentijds. Belém is eigenlijk een plek om 
langs de rivier door de parken te wandelen en daarna te smullen van 
een heerlijke “pastel de Belém”, een van Lissabons meest gewilde 
banketbakkersrecepten.

beLém

DE	STAD	EN	
HAAR	RIVIER

VERTIER	TOT	
IN	DE	VROEgE	
UURTJES
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Het Park der Naties is een geheel nieuw stadsdeel, dat voor de Expo98 
in het leven geroepen is en zijn bezoekers eindeloze mogelijkheden 
biedt om hun tijd door te brengen. Met zijn moderne, zinnebeeldige 
gebouwen is dit stadsdeel zo harmonieus ontworpen dat u zich hier 
heel goed zult vermaken.

Met open uitzicht op de rivier kunt u in het Parque das Nações unieke 
wandelingen maken, onderwijl genietend van een unieke relatie met 
de omgeving. Te voet, per fiets of met behulp van een van de te huren 
vervoersmiddelen is dit een wandeling die absoluut de moeite waard 
is. En als u op zoek bent naar een ander perspectief, dan is er niets 
beter dan een rit met de kabelbaan om hoog in de lucht van de stad 
te genieten.

Het Parque das Nações is een plek om te zijn, om te zien, maar 
ook om te doen: het Oceanarium zal u versteld doen staan over 
de maritieme rijkdommen van onze planeet. Ga ter verrijking van uw 
bezoek ook naar het Kennismuseum, een levendige ruimte waar u 
kunt meedoen aan en experimenteren met een paar wetenschappelijke 
ontdekkingen die aan de evolutie van de mensheid hebben bijgedragen.

En aan het vertier komt nimmer een einde. In het Parque das Nações 
vindt u talrijke, door diverse keukens geïnspireerde restaurants, die u 
heerlijk voldaan zult verlaten. Voor wat ontspanning is er niets beter 
dan wat winkelen of een gokje wagen in het Casino Lisboa.

Animatie en cultuur worden niet overgeslagen. In het Pavilhão Atlân-
tico en het Casino worden verschillende shows en evenementen, die u 
kunt bijwonen, gehouden en het Teatro Camões biedt een regelmatig 
programma aan, met name dans.

Mis de rijke en gevarieerde ervaring van het Parque das Nações niet.

zOVEEL	TE	
BELEVEN

av. da Liberdade
parque eduardo vii

Boven Rossio en Restauradores mag u de Avenida da Liberdade, een 
van de belangrijkste en centraalste lanen van de stad, niet missen. Met 
haar bijzondere geschiedenis en mystiek was de Avenida da Liberdade 
in de negentiende eeuw het “Openbare Trottoir” van de stad, waar 
de elites bijeenkwamen om te flaneren. Mis de gelegenheid niet om 
een wandeling langs de Avenida te maken en die ziel te zoeken en te 
herontdekken.

Vandaag de dag zult u echter ook een drukke en bruisende laan      
ontdekken, die iets meer te bieden heeft dan alleen het trottoir. Aan 
de Avenida vindt u winkels van grote internationale (kleding)merken, 
restaurants en zelfs een paar theaters. Om een unieke en zinnebeeldige 
sfeer op te snuiven is de Avenida da Liberdade de ideale plek.

Als u omhoog blijft gaan, komt u bij het Parque Eduardo VII, een uniek 
park in het hartje van de stad. Hier vindt u een aantal interessante 
dingen en een contrast met de drukke Avenida da Liberdade.

In aanvulling op de tuinen, waar men uitstekend kan wandelen, mag 
u de Koude Kas niet missen. Dit is een tuin vol flora uit de hele wereld, 

waar jong en oud van genieten. De sfeer van deze tuin, met zijn unieke 
botanische rijkdom, is onvergetelijk.

In het Parque Eduardo VII ontdekt u ook een van de verste en vlakste 
uitzichten op Lissabon, anders dan alle andere uitkijkpunten die u zult 
aantreffen. Hoog in het park heeft u een uniek uitzicht op het stads-
centrum met het beroemde standbeeld van de markies van Pombal 
als beginpunt. Nog wat verder omhoog vindt u een andere, wat 
recentere tuin, Jardim Amália Rodrigues, waar u heerlijke momenten 
kunt doorbrengen.

In het late voorjaar wordt in het Parque Eduardo VII de Boekenbeurs 
gehouden, een van de belangrijkste culturele evenementen van de 
stad. Als u dan in Lissabon bent, is de Boekenbeurs zeker een bezoekje 
waard. Afgezien van het gevarieerde aanbod van boeken, worden er 
ook diverse culturele evenementen en activiteiten georganiseerd, die 
uw interesse zullen wekken.

08 09
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zOVEEL	TE	
BELEVEN

av. da Liberdade
parque eduardo vii

Boven Rossio en Restauradores mag u de Avenida da Liberdade, een 
van de belangrijkste en centraalste lanen van de stad, niet missen. Met 
haar bijzondere geschiedenis en mystiek was de Avenida da Liberdade 
in de negentiende eeuw het “Openbare Trottoir” van de stad, waar 
de elites bijeenkwamen om te flaneren. Mis de gelegenheid niet om 
een wandeling langs de Avenida te maken en die ziel te zoeken en te 
herontdekken.

Vandaag de dag zult u echter ook een drukke en bruisende laan      
ontdekken, die iets meer te bieden heeft dan alleen het trottoir. Aan 
de Avenida vindt u winkels van grote internationale (kleding)merken, 
restaurants en zelfs een paar theaters. Om een unieke en zinnebeeldige 
sfeer op te snuiven is de Avenida da Liberdade de ideale plek.

Als u omhoog blijft gaan, komt u bij het Parque Eduardo VII, een uniek 
park in het hartje van de stad. Hier vindt u een aantal interessante 
dingen en een contrast met de drukke Avenida da Liberdade.

In aanvulling op de tuinen, waar men uitstekend kan wandelen, mag 
u de Koude Kas niet missen. Dit is een tuin vol flora uit de hele wereld, 

waar jong en oud van genieten. De sfeer van deze tuin, met zijn unieke 
botanische rijkdom, is onvergetelijk.

In het Parque Eduardo VII ontdekt u ook een van de verste en vlakste 
uitzichten op Lissabon, anders dan alle andere uitkijkpunten die u zult 
aantreffen. Hoog in het park heeft u een uniek uitzicht op het stads-
centrum met het beroemde standbeeld van de markies van Pombal 
als beginpunt. Nog wat verder omhoog vindt u een andere, wat 
recentere tuin, Jardim Amália Rodrigues, waar u heerlijke momenten 
kunt doorbrengen.

In het late voorjaar wordt in het Parque Eduardo VII de Boekenbeurs 
gehouden, een van de belangrijkste culturele evenementen van de 
stad. Als u dan in Lissabon bent, is de Boekenbeurs zeker een bezoekje 
waard. Afgezien van het gevarieerde aanbod van boeken, worden er 
ook diverse culturele evenementen en activiteiten georganiseerd, die 
uw interesse zullen wekken.
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estoriL 
cascais

Estoril/Cascais is een plaats die absoluut ontdekt moet worden en 

door velen beschouwd wordt als de “Portugese Rivièra”.

Estoril en Cascais samen stralen een en al glamour uit. De grote 

diversiteit van hun aanbod, vol bezienswaardigheden en ervaringen, 

strekt zich uit over deze prachtige kust. Eigenlijk is Estoril/Cascais een 

bestemming met een eigen leven, die de meest uiteenlopende 

sensaties verschaft en op korte afstand van het romantische Sintra en 

de hoofdstad ligt.

Van het voor surfen ideale strand van Carcavelos tot aan het wind-

surfparadijs Guincho zult u nog vele andere stranden ontdekken, die 

allemaal anders zijn, maar optimaal genot met elkaar gemeen hebben.

Het historisch erfgoed, waarvan het prachtige en schilderachtige 

stadje Cascais in het oog springt, is met zijn belangrijke bouwkundige 

en artistieke werken een interessante trekpleister.

Het culturele aanbod is uitmuntend, met name het casino van Estoril, 

een van de meest toonaangevende polen van het Portugese 

entertainment. Ook de natuur neemt een prominente positie in 

beslag. Het indrukwekkende natuurpark Sintra-Cascais biedt een 

scala aan recreatieve, ecotoeristische activiteiten.

Hier zijn het culturele leven en het entertainment een constante, 

ondersteund door een gediversifieerd, kwalitatief hotelaanbod en een 

uitstekende keuken.

Met een aantal golfbanen die tot de beste van Europa behoren, neemt 

golf op sportief vlak een bevoorrechte positie in.

Het bijna onuitputtelijke recreatieve aanbod wordt aangevuld door 

een waaier van de beste infrastructuren, zoals het congrescentrum, de 

jachthaven en het internationale race circuit.

ééN	PLAATS,	
DUIzEND	SENSATIES

Sintra is een onuitputtelijke trekpleister. De stad is in 1995 door de 
UNESCO uitgeroepen tot Werelderfgoed in de categorie Cultuurlandschap.

Wat maakt Sintra zo uitzonderlijk? Sintra is in ieder opzicht weelderig 
en de perfecte samensmelting van natuurlijke rijkdom en luisterrijke 
monumenten, gecombineerd in een extreme schoonheid.

In het historisch centrum van de stad rijst het Koninklijk Paleis op, een 
van de vele monumentale gebouwen in de regio. Wandelen door het 
stadscentrum is als een reis door een magische wereld, overladen met 
zeer rijke, schijnbare onbenulligheden. Dit alles omgeven en bewaakt 
door de imponerende bergen van Sintra met hun weelderige vegetatie, 
waar alle wandelingen en tochtjes mogelijk zijn.

Bovenop een van de steile pieken ligt het Paleis Pena. Er zijn talrijke 
monumenten die deel uitmaken van het door de UNESCO 
geclassificeerde gebied en allemaal een bezoek waard zijn. 

Maar alleen als u door het stadje en de bergen wandelt, zult u door 
een magische sfeer verblind worden.

Ook dankzij de nabijheid van de zee is deze regio een unieke 
bestemming met een paar van de mooiste Atlantische stranden, 
waaronder Praia das Maçãs en Praia Grande.

Het stadje is via een onvergetelijke weg, waar nog steeds de typische, 
regionale trams rijden, met het strand verbonden.

Verder naar het zuiden ligt de Cabo da Roca, het meest westelijke punt 
van continentaal Europa, door Camões vereeuwigd als de plaats “waar 
het land eindigt en de zee begint...”

Voor pure fascinatie is Sintra de oplossing.

ROMANTISCHE	
HOOFDSTAD
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Oeste (Het Westen) is een vruchtbare streek, vol natuurlijke en culturele 
attracties. Het landschap schittert van kleur en tast de geest aan met 
zijn onthullende harmonie.

Boordevol historie verbindt Oeste de zee met het platteland tussen 
de Atlantische Oceaan en het Montejunto-gebergte, een ideale plek 
voor wandelingen en vogelspotten. Dit is een van de grootste wijnge-
bieden in Europa, waar u de wijnroute kunt volgen om de interessante 
wijngaarden en wijnhuizen in de regio te leren kennen.

In Peniche, de meest westelijke stad op het Europese continent, en in 
Nazaré, een vriendelijk vissersplaatsje, kunt u smullen van de heerlijke 
vis uit de kust, genieten van het schitterende landschap en u uitstrekken 
op de goudgele zandstranden.

Het Natuurreservaat Berlenga is nog een plaats die u niet mag missen. 
Dit is Portugals enige zeereservaat en is geclassificeerd door de Raad 
van Europa.

Oeste is ook bekend om zijn kuuroorden, waaronder het kuuroord 

Vimeiro, het kuuroord Vale dos Cucos in Torres Vedras en de echte 
kuurstad Caldas da Rainha, ook befaamd om haar keramische kunst en 
ambacht.

Óbidos is een prachtig middeleeuws stadje, omringd door stadswallen 
die alle bezoekers betoveren.

In 1148 veroverd door de koning die Portugal heeft gesticht, biedt 
Óbidos o.a. een prachtig kasteel, waarin nu een “pousada” gevestigd 
is, dat u uitzicht biedt op een prachtig landschap. Ook mag u de volle 
culturele agenda niet missen, waar elke dag een levendige verrassing 
inhoudt.

Een must is ook een ander door de UNESCO als werelderfgoed erkend 
monument, het klooster van Alcobaça.

oeste

KLEURENPALET

fátima

De regio Leiria/Fátima is bijzonder rijk aan bezienswaardigheden.

Van natuurlijke attracties, met inbegrip van haar ongeëvenaarde kust, 
via majestueuze monumenten boordevol verhalen tot de bedevaart-
plaatsen waar u geestelijke vertroosting vindt.

In Leiria/Fátima ontdekt u waarden en emoties die u zullen fascineren.

Een van de meest fundamentele nationale monumenten, door de 
UNESCO als werelderfgoed erkend, ligt in de regio Leiria/Fátima: het 
klooster van Batalha.

De natuur is een onvermijdelijk aspect voor een bezoek aan deze 
regio, met bijzondere aandacht voor het Natuurpark van het Aire- en         
Candeeirosgebergte, het Sicógebergte en het pijnwoud van Leiria.  
Andere bijzonder interessante plaatsen zijn het kuuroord Monte Real, 
het Natuurmonument van de Dinosaurusafdrukken 

en de vele, voor het publiek toegankelijke grotten in het Natuurpark 
van het Aire- en Candeeirosgebergte.

Een andere natuurlijke reden voor een bezoek aan de regio zijn de zon 
en de zee met haar verbluffende stranden, zoals São Pedro de Moel, 
São Martinho do Porto en Osso de Baleia, allemaal even symbolisch en 
typisch.

Ook de Glasroute is een onvergetelijke trip.

Breng een bezoek aan het zogenaamde Wereldaltaar: Fátima, waar de 
vraag naar geestelijke troost geschiedt onder de blik van de beschermende 
Maagd. Miljoenen pelgrims komen hier naartoe, bewogen door het 
vurige geloof om de stad der vrede te bereiken.

HET	PORTUgESE	
gELOOF

12 13

FÁTIMA

LISBOA

LEIRIA

ÓBIDOS
NAZARÉ
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tempLários

Ribatejo wordt gedomineerd door de rivier de Taag. Qua naam, 
geografie en zelfs cultuur wordt Ribatejo gevormd door de grootste 
rivier die Portugal doorkruist. 

Een van haar kenmerkende landschappen zijn de uiterwaarden vol 
stieren en paarden, waar de cultuur van dit unieke streek in Portugal 
op gebaseerd is.

De belangrijkste stad, Santarém, heeft een waardevol bouwkundig 
erfgoed, dat u moet bezichtigen. De stadswallen bieden een prachtig 
uitzicht over de stad, de Taag en de uiterwaarden.

Bezichtig in Santarém ook het Heiligdom van het Heilige Wonder, de 
kerk van Graça en de Heemkundekring der Tijd.

De stad Abrantes en het stadje Constância zijn twee plaatsen die u 
niet mag missen, niet alleen door het fantastische uitzicht over de 

rivier, maar ook om hun gastronomie en kloostergebak.

Een uitzonderlijk plaatje en een unieke plek is het kasteel van Almourol, 
dat vlak bij Tancos op een granieten eilandje midden in de Taag verrijst.

Dit kasteel stamt uit de twaalfde eeuw en is een van de best bewaarde 
middeleeuwse monumenten. Om het te bezoeken en het van dichtbij 
te bekijken is er altijd een bootman aanwezig om u over te zetten.

IN	HARTJE	TAAg

14 15

In dit nauw met de Tempelorde verbonden gebied liggen diverse 
overblijfselen en bouwsels die getuigen van het verblijf van de 
tempelieren. Dankzij hun invloed tijdens het tijdperk van de 
ontdekkingsreizen zijn in deze regio belangrijke culturele en historische                    
overblijfselen nagelaten, in het bijzonder met betrekking tot de     
westerse religieuze kunst. 

Het Christusklooster in Tomar is hiervan het beste voorbeeld. In 1983 is 
het door de UNESCO tot werelderfgoed uitgeroepen, waarbij bijzonde-
re aandacht uitgaat naar het Priesterkoor en het Tempelierenkasteel. Er 
zijn nog andere belangrijke bouwwerken, zoals het kasteel van Torres 
Novas en Sertã, de parochiekerk van Sardoal, de kerk van S. Pedro da 
Sertã om er maar een paar te noemen.

In een regio die uit tien districten bestaat, zijn de rijke en ongeëvenaarde 
regionale gerechten en het gevarieerde  ambachtswerk andere belangrijke 
aandachtstrekkers.

Door de rijkdom en het belang van haar historisch verleden zijn in 
de regio waardevolle aanwijzingen en tal van artistieke, niet alleen          
religieuze, maar ook seculiere, uitingen in overvloed aanwezig. Een 
van de grootste evenementen is het “Dienbladfeest”.

De natuur is ook nadrukkelijk in de regio aanwezig met verschillende 
natuurparken, zoals het Natuurreservaat Paúl do Boquilobo, dat deel 
uitmaakt van de UNESCO Biosfeerreservaten.

HET	VERLEDEN	
HERLEVEN

santarém

TOMAR

LISBOA

SANTARÉM

LISBOA
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setúbaL 
          trÓia

Setúbal/Tróia bevat op zichzelf al een natuurlijke 

diversiteit van landschappen en omgevingen, badend 

aan zee. Deze streek is daarom een absolute must.

Er zijn onvergetelijke stranden, twee estuaria, bergen 

en zelfs een kalme vlakte in het binnenland.  Een     

mengeling van kleuren die een uniek licht uitstralen.

Weergaloos en zo verschillend als ze zijn in dit deel 

van Portugal, zijn de stranden werkelijk een doorslaggevende 

factor voor een bezoek. Een van de populairste 

badplaatsen in deze streek is Costa de Caparica. Hier 

springen ook de stranden van Meco en Portinho da 

Arrábida in het oog. Ontdek ook de stranden van 

Sesimbra en smul van een van de meest opwindende 

nationale keukens op basis van de beste vis en 

schaal-en schelpdieren.Een van de belangrijkste attracties 

van het Natuurreservaat van het Taag-estuarium is de 

flamingokolonie.

Verder naar het zuiden vormt het Sado-estuarium nog 

een belangrijk natuurreservaat. Dit grote estuarium 

staat in verbinding met de Atlantische Oceaan en hier 

kunt u dolfijnen vinden. Deze in Portugal unieke en 

makkelijk te spotten dolfijnen betoveren jong en oud. 

Arrábida is dankzij de bergen en het natuurpark een 

natuurspektakel, waar schoonheid en de integratie 

ervan in het verbeteren van de levenskwaliteit tot 

uiting komen.

Setúbal/Tróia is ook een uitzonderlijk golfscenario.

BLAUW	
ALS	DE	zEE

16

mafra is een plaats vol Historie, met veel verhalen om te 

vertellen. In het centrum van het stadje rijst het indrukwekkende 

Koninklijke Klooster van Mafra op. Het belangrijkste Portugese barokke 

monument werd in de eerste helft van de achttiende eeuw opgericht in 

opdracht van koning Johan V.  De werkzaamheden stonden onder 

leiding van João Frederico Ludovice, die een op het pauselijk Rome 

geïnspireerd model en een aantal Germaanse invloeden naar Mafra bracht. 

Het monument be-staat uit een basiliek, een koninklijk paleis, een 

franciscanenklooster en een belangrijke bibliotheek met meer dan 40 000 

boeken. De geschiedenis van het klooster inspireerde de roman 

“Memoriaal van het Klooster” van de Portugese Nobelprijswinnaar voor 

de Literatuur, José Saramago. Tijdens de regeringstijd van koning Johan 

VI diende dit sporadisch bewoonde klooster het hele jaar 1807 als

residentie van de koninklijke familie, voordat het hof naar Brazilië vertrok.

ericeira is een bevoorrechte bestemming voor 

een vakantie aan zee. Dit acht eeuwen oude kustplaatsje ligt 

50 kilometer ten noorden van Lissabon en biedt een perfecte 

omgeving voor ontspanning en vertier. Dankzij het heldere water 

dat rijk is aan minerale zouten, en het sterk jodiumhoudende 

klimaat heeft de streek rondom Ericeira uitstekende stranden, 

zoals Praia da Foz do Lizandro, Praia de S. Lourenço, Praia de S. 

Sebastião of het strand van Ribeira d’Ilhas, dat wereldwijd bekend 

staat als een ideaal strand om te surfen, bodyboarden en skimming.

Als u van kleinere, intiemere stranden houdt, mag u het strand van 

Orelheira niet missen. Met haar lange visserstraditie is er in Ericeira 

ook het Visstrand en het uitgestrekte Zuiderstrand.

Door het belang van de visserij in dit gebied is het de perfecte plek 

om de heerlijke vis en schaal- en schelpdieren te proeven. Ericeira is 

verder een prachtig plaatsje om te wandelen. 

In deze rustige, charmante omgeving kunt u goed wandelen en zijn 

er interessante (ambachts)winkels te vinden.

17

LISBOA

SESIMBRA

SETÚBAL
TRÓIA

af_Brochura light_Hol.indd   16-17 12/21/10   11:41 AM



14			 	 	 	15

setúbaL 
          trÓia

Setúbal/Tróia bevat op zichzelf al een natuurlijke 

diversiteit van landschappen en omgevingen, badend 

aan zee. Deze streek is daarom een absolute must.

Er zijn onvergetelijke stranden, twee estuaria, bergen 

en zelfs een kalme vlakte in het binnenland.  Een     

mengeling van kleuren die een uniek licht uitstralen.

Weergaloos en zo verschillend als ze zijn in dit deel 

van Portugal, zijn de stranden werkelijk een doorslaggevende 

factor voor een bezoek. Een van de populairste 

badplaatsen in deze streek is Costa de Caparica. Hier 

springen ook de stranden van Meco en Portinho da 

Arrábida in het oog. Ontdek ook de stranden van 

Sesimbra en smul van een van de meest opwindende 

nationale keukens op basis van de beste vis en 

schaal-en schelpdieren.Een van de belangrijkste attracties 

van het Natuurreservaat van het Taag-estuarium is de 

flamingokolonie.

Verder naar het zuiden vormt het Sado-estuarium nog 

een belangrijk natuurreservaat. Dit grote estuarium 

staat in verbinding met de Atlantische Oceaan en hier 

kunt u dolfijnen vinden. Deze in Portugal unieke en 

makkelijk te spotten dolfijnen betoveren jong en oud. 

Arrábida is dankzij de bergen en het natuurpark een 

natuurspektakel, waar schoonheid en de integratie 

ervan in het verbeteren van de levenskwaliteit tot 

uiting komen.

Setúbal/Tróia is ook een uitzonderlijk golfscenario.

BLAUW	
ALS	DE	zEE

16

mafra is een plaats vol Historie, met veel verhalen om te 

vertellen. In het centrum van het stadje rijst het indrukwekkende 

Koninklijke Klooster van Mafra op. Het belangrijkste Portugese barokke 

monument werd in de eerste helft van de achttiende eeuw opgericht in 

opdracht van koning Johan V.  De werkzaamheden stonden onder 

leiding van João Frederico Ludovice, die een op het pauselijk Rome 

geïnspireerd model en een aantal Germaanse invloeden naar Mafra bracht. 

Het monument be-staat uit een basiliek, een koninklijk paleis, een 

franciscanenklooster en een belangrijke bibliotheek met meer dan 40 000 

boeken. De geschiedenis van het klooster inspireerde de roman 

“Memoriaal van het Klooster” van de Portugese Nobelprijswinnaar voor 

de Literatuur, José Saramago. Tijdens de regeringstijd van koning Johan 

VI diende dit sporadisch bewoonde klooster het hele jaar 1807 als

residentie van de koninklijke familie, voordat het hof naar Brazilië vertrok.

ericeira is een bevoorrechte bestemming voor 

een vakantie aan zee. Dit acht eeuwen oude kustplaatsje ligt 

50 kilometer ten noorden van Lissabon en biedt een perfecte 

omgeving voor ontspanning en vertier. Dankzij het heldere water 

dat rijk is aan minerale zouten, en het sterk jodiumhoudende 

klimaat heeft de streek rondom Ericeira uitstekende stranden, 

zoals Praia da Foz do Lizandro, Praia de S. Lourenço, Praia de S. 

Sebastião of het strand van Ribeira d’Ilhas, dat wereldwijd bekend 

staat als een ideaal strand om te surfen, bodyboarden en skimming.

Als u van kleinere, intiemere stranden houdt, mag u het strand van 

Orelheira niet missen. Met haar lange visserstraditie is er in Ericeira 

ook het Visstrand en het uitgestrekte Zuiderstrand.

Door het belang van de visserij in dit gebied is het de perfecte plek 

om de heerlijke vis en schaal- en schelpdieren te proeven. Ericeira is 

verder een prachtig plaatsje om te wandelen. 

In deze rustige, charmante omgeving kunt u goed wandelen en zijn 

er interessante (ambachts)winkels te vinden.

17

LISBOA

SESIMBRA

SETÚBAL
TRÓIA

af_Brochura light_Hol.indd   16-17 12/21/10   11:41 AM



18 19

oeiras onderscheidt zich niet alleen door haar in de zomer 

door de inwoners van Lissabon bezochte stranden, maar ook door haar 

interessante erfgoed. Het paleis van de markies van Pombal springt hierbij 

in het oog. Ontworpen door Carlos Mardel, weerspiegelt het paleis de 

architectuur van de  achttiende eeuw, met name in de tuinen die hoo-

fdzakelijk op de tuinen van het Paleis van Versailles geïnspireerd zijn. 

Binnen valt het oog op de plafonds met werken van João Grossi, op de 

doeken van André Gonçalves en de beelden van Machado de Castro.

Speciale aandacht gaat ook uit naar de aan Onze-Lieve-Vrouwe van 

Genade gewijde kapel. Bezoek in Oeiras ook het Dichterspark, een aan-

gename groene ruimte die 20 Portugese dichters uit de twintigste eeuw 

in beeldvorm eer aan doet en vereeuwigt.

19

BEM	PERTO...

VLAKBIJ...

Loures biedt verschillende bezienswaardigheden, 

die gaan van landelijke bouwwerken zoals boerderijen, molens 

en wijnkelders tot andere monumenten van belang voor onze 

geschiedenis en cultuur. In deze gemeente wordt de befaamde 

en gewaardeerde Bucelas geproduceerd, een lichte en aromatische 

witte wijn. Het wijnfeest hiervan wordt in het tweede weekend 

van oktober gevierd.

In het oostelijk deel van het stadje gaat de aandacht naar het 

Taagpark, een gebied met rustige wateren dat een bevoorrecht 

uitkijkpunt vormt voor het spotten van diverse vogelsoorten, 

waaronder weelderige flamingo’s.

Op religieus vlak springen in de gemeente Loures de parochiekerk, 

een zestiende-eeuwse tempel en het in de achttiende eeuw 

verbouwde aartsbisschoppelijk paleis in het oog. Het vijftiende-eeuwse 

Kasteel Pirescoxe is nog in het bezit van de  middeleeuwse 

kanteeltorens. Het thans verbouwde kasteel herbergt een 

auditorium en tentoonstellingsruimte.

U kunt ook een bezoek brengen aan het Gemeentemuseum van 

Loures, met permanente en tijdelijke tentoonstellingen, en het 

Keramiekmuseum, waar u de in de porseleinfabriek van Sacavém 

vervaardigde keramiek en oven 18 kunt bezichtigen.

VVV-KANTOREN

viLa franca de xira 
De gemeente Vila Franca de Xira is het land van paarden en stieren, de 

perfecte plaats om boerderijen en stierenfokkerijen te bezoeken en de 

rijke regionale gastronomie en lekkere wijnen te proeven.

U treft er talrijke culturele bezienswaardigheden aan, waaronder het 

heiligdom van de Heer der Goede Dood. Dit belangrijke monument 

is het oudste heiligdom in de regio en gaat terug tot de Romeinse 

tijd. Het halverwege op een heuvel gebouwde heiligdom biedt een 

prachtig uitzicht over de stad en het estuarium.

Op de zuidelijke oever van de Taag ligt midden in de uiterwaard de 

neoclassicistische, monumentale kapel van Onze-Lieve-Vrouwe van 

Alcamé. Vergeet in de stad niet om de kerk van de Heilige Martelaar 

te bezoeken, die is omgevormd tot een tentoonstellingsruimte van 

heilige kunst van het Gemeentemuseum van Vila Franca. Ook het 

Etnografisch Museum, dat enkele van de meest typische en traditionele 

voorwerpen uit de regio bezit, is een bezoek waard. 

Ga voor een typisch evenement naar de Rode Vestfeesten in juli. Hier 

zult u een paar erg traditionele, streekgebonden momenten beleven. 

ask me
ASK ME LISBOA

Lisboa WeLcome center
Praça do Comércio
Tel.: +351 210 312 810
09.00-20.00

Lisbon sHoP
Rua do Arsenal, 7/15
Tel.: +351 210 312 820
10.00-18.00

LUcHtHaVen Lissabon
Aankomst, Luchthaven | Tel.: +351 218 450 660  
07.00-24.00

PaLácio Foz
Praça dos Restauradores | Tel.: +351 213 463 314  
09.00-20.00

santa aPoLónia- station
CP - Station - Internationaal station | Tel.: +351 218 821 606  
08.00-13.00 | Dingsdag t/m Zaterdag

rUa aUgUsta
Kiosk Augusta – Rua Augusta | Tel.: +351 213 259 131 
10.00-13.00 | 14.00-18.00

beLém 
Kiosk Belém - Mosteiro dos Jerónimos  | Tel.: +351 213 658 435 
10.00-13.00 | 14.00-18.00 | dinsdag t/m zaterdag

Y/Lisboa
Rua Jardim do Regedor, 50
1150-193 Lisboa
Tel.: +351 213 472 134
10.00-22.00

asK me estoriL
Arcadas do Parque, 2769-503 Estoril
Tel.: +351 214 687 630
10.00-18.00

asK me cascais
Rua Visconde da Luz, 14 / 14-A - 2750-414 Cascais
Tel.: +351 214 822 327
10.00-18.00

asK me ericeira
Rua Dr. Eduardo Burnay 46 - Ericeira - 2655-370 Ericeira
Tel.: +351 261 861 095
10.00-18.00         
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www.visitLisboa.com

TURISMO DE LISBOA

Rua do Arsenal, nº23

1100-038 Lisboa

T: 351 210 312 700

F: 351 210 312 899

E: atl@visitlisboa.com
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