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Groepsreis 7-daagse vliegvakantie kunststeden in Portugal: 
Lissabon, Sintra, Coimbra en Porto 
 
Deze groepsreis brengt je langs 4 kunststeden: 
Lissabon, Sintra, Coimbra en Porto. Je verblijft 
in 4* hotels, telkens 2 nachten, in het hart van 
Lissabon, Coimbra en Porto. Alhoewel je reist in 
groep ben je vrij om aan de activiteiten al dan 
niet deel te nemen. Je reisleider, Geert van 
Euroreizen, regelt alles voor je en kent deze 
steden en het land zeer goed. In onze drie 
verblijfplaatsen is er telkens een rondleiding van 
2 uur met een lokale gids. De rest van de tijd 
zorgt Geert voor een boeiend en gevarieerd 
programma. 
 
Het centrum van Lissabon bestaat uit heel wat 
wijken die enorm verschillend zijn: Baixa, 
Alfama, Chiados en Bairro Alto. Ze staan 
allemaal op het reisprogramma. Je krijgt ook tips 
waar je de originele lekkernijen van Lissabon kan proeven zoals de Pastel de Bacalhau en de Pastéis de 
Belém. We bezoeken inderdaad ook de wijk Belém. In je prijs is een Lisboa Card van 24 u. inbegrepen en 
daarmee bezoeken we het onvergetelijke Jeronimos klooster, de Torre de Belém en komen we langs het 
monument van de ontdekkingsreizigers. 
 
In Sintra bezoeken we de tuinen en het paleis van de Quinta da Regaleira. Een onvergetelijke wandeling 
door de tuinen. Tijdens de middag ben je vrij en kan je het Nationaal Paleis bezoeken, pal in het centrum. 
Daarna vertrekken we naar Coimbra, de universiteitsstad. ‘s Anderdaags is er een wandeling door de oude 
stad met de lokale gids en kan je deelnemen aan het vrij programma. Met Geert bezoek je dan de oude 
universiteit met de beroemde bibliotheek, bezoek je de kapel en het paleis. Eindigen doe je in het 
klooster van Santa Cruz. 
 
In Porto logeer je opnieuw pal in het hart van de oude stad. Het is een stad met heel wat oogverblindende 
kerken en paleizen. Tijdens de verkennende wandeling krijg je al een voorproefje. Na de wandeling met de 
lokale gids is er een vrij programma met Geert waarbij je de pas gerestaureerde kerk Santa Clara bezoekt, 
de kathedraal en het Palacio de Bolsa. Maar je kan ook naar de overkant van de rivier om porto te proeven 
in de vele bekende porthuizen. Verveling tijdens deze reis is uitgesloten.  
 
Inbegrepen 

• 2 nachten in Hotel My Story Figueira **** (Lissabon) 
• 2 nachten in Hotel Tivoli Coimbra **** (Coimbra) 
• 2 nachten in Hotel Porto Bay Teatro **** (Porto, afreis 27/05), Hotel NH Porto Jardim **** (Porto, afreis 

04/09) 
• 6x ontbijtbuffet 
• Lisboa Card 24u. 
• bezoek aan Quinta da Regaleira (met audiogids of gids) 
• 3x 2 uur Engelstalige lokale gids (Lissabon, Coimbra en Porto) 
• alle transfers met private bus: van de luchthaven naar hotel in Lissabon, transfer naar Coimbra via 

Sintra, transfer naar Porto en van Porto naar de luchthaven 
• vlucht Brussel - Lissabon en Porto - Brussel met Brussels Airlines 
• Nederlandstalige begeleiding gedurende de ganse reis van Zaventem tot Zaventem 
• digitale reisgids Portugal en papieren reisboekje 
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Geldigheid 
Prijs per persoon op basis van een standaard 2-persoonskamer 
 
Vertrek op zaterdag 27 mei 2023 en terugreis op vrijdag 2 juni 2023: € 1560 
Single kamer: € 2100 
 
Vertrek op maandag 4 september 2023 en terugreis op zondag 10 september 2023: € 1630 
Single kamer: € 2160 
 
Groepsreis met Nederlandstalige begeleider. 
Het aantal plaatsen is beperkt tot maximum 25 personen. Op = op! 
 
Inkomgelden tijdens het vrije programma met Geert zijn niet inbegrepen, behalve in Lissabon. Alle 
voorgestelde bezoeken zijn onder voorbehoud. Evenementen, restauraties … kunnen de bezoekuren 
wijzigen of het bezoek zelfs onmogelijk maken. 
 
Optie: 
Luchthavenvervoer van 1 tot 7 personen: 115 euro/rit, thuisophaling in Oudenaarde 
OF vertrek vanop gratis parking bij kantoren Scheldevallei 
Annulatieverzekering aan 6,5% van de reissom en/of bijstandsverzekering: 25 euro/persoon 
 
Vluchturen (onder voorbehoud):  
27/05 Brussel - Lissabon: 09.20-11.10 
02/06 Porto - Brussel: 12.55-16.15 
 
04/09 Brussel - Lissabon: 09.20-11.10 
10/09 Porto - Brussel: 12.55-16.15 
 
Inclusief ruimbagage: max. 23 kg. 
 
Reserveer nu deze vliegvakantie:  
bel 055 31 12 40 of mail info@scheldevallei.be 
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Programma: 
 
Zaterdag 27 mei of maandag 4 september: heenreis via Lissabon 
Vlucht met Brussel Airlines, Brussel - Lissabon: 09.20-11.10 
Transfer naar Hotel My Story Figueira ****, tijd voor vrije lunch 
Verkennende wandeling met Geert door de wijken Bairro Alto en Chiados (Elevador da Gloria (tandradtrein, 
ca. € 4) niet inbegrepen). 
 
Zondag 28 mei of dinsdag 5 september: Lissabon 
Wandeling, 2 uur, met lokale Engelstalige gids door de wijken Baixa en Alfama (voormiddag). Programma 
met Geert en de Lisboa Card in Belém (Jerónimos klooster, Torre de Belém, Pastéis de Belém, monument 
ontdekkingsreizigers, Koetsenmuseum …). Bezoeken en tram/bus inbegrepen met de Lisboa Card. 
 
Maandag 29 mei of woensdag 6 september: Sintra 
Vertrek met onze bus naar Sintra voor een bezoek aan de Quinta da Regaleira (voormiddag). Vrije tijd tot 
15 uur in Sintra, daarna transfer met onze bus naar Coimbra (2u30): Hotel Tivoli Coimbra ****. 
Avondwandeling naar het oude centrum met Geert. 
 
Dinsdag 30 mei of donderdag 7 september: Coimbra 
Wandeling, 2 uur, met lokale Engelstalige gids in de oude stad. Na de vrije lunch vrij programma met Geert: 
bezoek aan de oude universiteit (bibliotheek, kapel, paleis) en de kerk met klooster Santa Cruz. 
Inkomgelden niet inbegrepen. 
 
Woensdag 31 mei of vrijdag 8 september: Porto 
Transfer met onze bus naar Porto (1u30): Hotel Porto Bay Teatro **** (Porto, afreis 27/05), Hotel NH Porto 
Jardim **** (Porto, afreis 04/09). 
Bij aankomst vrije tijd, na de middag verkennende wandeling met Geert en bezoek aan de kerk Santo 
Ildefonso. Wandeling tot op de bekende kaai Ribeira en de porthuizen. 
 
Donderdag 1 juni of zaterdag 9 september: Porto 
Wandeling, 2 uur, met lokale Engelstalige gids in de oude stad. Na de vrije lunch vrij programma met Geert: 
kerk Santa Clara, kathedraal en Palacio de Bolsa (inkomgelden niet inbegrepen, onder voorbehoud van 
beschikbaarheid). 
 
Vrijdag 2 juni of zondag 10 september: terugreis via Porto 
Transfer met onze bus naar de luchthaven van Porto.  
Vlucht met Brussels Airlines Porto - Brussel: 12.55-16.15. 
 
Reserveer nu deze vliegvakantie:  
bel 055 31 12 40 of mail info@scheldevallei.be 
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Lissabon: de heuvels en Belém 
 
We logeren in het centrum van de ‘nieuwe’ stad en 
daardoor kan je al heel wat verkennen zonder echt 
steile beklimmingen. Om de hogere stadsdelen te 
bereiken worden we geholpen door tandradtreintjes 
of een lift. Miradouros of mooie uitzichtpunten 
hoort er natuurlijk ook bij maar dat is niet het enige 
wat er te zien is in Lissabon. Je zal met Geert en de 
lokale gids de verschillende stadsdelen verkennen 
zodat je niets mist van de vele bezienswaardigheden 
en weetjes. Uiteraard hoort daar ook de Fado bij. Je 
krijgt tips waar je de mooiste fadomuziek kan 
bijwonen. 
 
Op een paar kilometer van het centrum ligt het 
bijzonder mooie Belém. We voorzien een halve dag 
om dat stadsdeel te verkennen met de Lisboa Card. 
Zodat je gratis alles kan bezoeken en gebruik maken van tram, bus of trein. 
 
Hoogtepunten 
 
Praça da Figueira (hotel) 
Elk plein heeft wel zijn monument. Het monument van koning Juan I is vrij recent (1971) niettegenstaande deze vorst 
regeerde vanaf 1385. Hij kwam aan de macht na een revolutie van die periode. Je kan dit monument zelfs zien vanaf 
de Praça do Comércio. Dit groot plein is ontstaan bij de heropbouw van de stad na de aardbeving van 1755, maar was 
eerst overdekt en deed dienst als openbare markt tot net na de Tweede Wereldoorlog. 
 
Dit plein heeft ook een culinaire trekpleister: ‘Bolo Rei da Confeitaria Nacional’, een traditioneel gebak. De meest 
antieke bakkerij in Lissabon ‘Confeitaria Nacional’ werd in 1829 opgericht en lanceerde als eerst de Portugese 
koningstaart Bolo-rei. Het Frans recept werd door de zoon van de oprichter van de bakkerij, Baltazar Castanheira 
Júnior, geïntroduceerd in Portugal. Bolo-rei is een traditioneel Portugees gebak dat op kerstavond (25 december) tot 
en met Driekoningen dag (6 januari) wordt gegeten en verwijst naar de drie koningen. 
 
Elevador da Glória  
Dit mag je niet missen en zit ook in onze eerste verkenning van de stad. Het is een tandradspoor dat een groot 
hoogteverschil overbrugt. Je kan een ticketje kopen bij de trambestuurder, het is gratis met een Lisboa Card. Er is een 
wandelpad naast het spoor voor wie liever te voet naar boven stapt. 
 
Wijk Bairro Alto en de kerk São Roque 
Bairro Alto is een wijk met kleine en leuke bars, restaurantjes. In sommige van deze bars kan je luisteren naar Fado. 
Die bars herken je wel aan een uithangbord, dik liggen ze niet bezaaid. Beter is op voorhand een Fado-show te 
boeken, dit kan met tapas of zelfs als wandeling waarbij je meerdere voorstellingen kan bijwonen. De kerk São Roque 
is echt de moeite om even binnen te stappen. Deze kerk werd gebouwd in de 16de eeuw door een Italiaanse architect 
en die invloeden zijn duidelijk merkbaar in het interieur. Deze kerk werd inderdaad ook beschadigd tijdens de grote 
aardbeving van 1755 maar enkel de voorgevel moest volledig heropgebouwd worden. Let ook eens op het plafond dat 
beschilderd werd door Italiaanse kunstenaars. Soms zijn de versieringen in de zijkapellen een beetje overdreven, het is 
nu eenmaal barok. Naast de kerk is er nog een gelijknamig museum gevestigd in het voormalige klooster. 
 
Elevador de Santa Justa  
Deze lift werd gebouwd door een student van Gustave Eiffel. Op het platform zal je een café zien waar je de originele 
Pastel de Bacalhau kan eten. Deze lekkernij moet je eten samen met een witte Porto. Het pasteitje zelf is koud en is 
een combinatie van de lokale Estrella kaas met vis. 
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Wijk Chiado 
Hier moet je zijn om te shoppen. Er is een shoppingcenter en een winkelstraat waar de grote merken aanwezig zijn. 
Deze wijk werd door een brand in 1988 volledig plat gelegd. Maar er zijn nog meer winkelstraten, een beetje lager in 
de wijk Baixa. 
 
Praça do Comércio 
Het Praça do Comércio is gesitueerd aan de oevers van de Taag. 
Voor de Portugezen is dit het mooiste plein van Portugal maar ik mis 
er de sfeer. Er zijn inderdaad grote en mooie gebouwen maar de 
gezelligheid is hier ver te zoeken. Dit plein en de loodrechte straten 
kwamen tot stand na de aardbeving en de daaropvolgende vloedgolf 
van 1755. Markies Pombal, de belangrijkste minister van de 
toenmalige koning, was de initiatiefnemer voor de heropbouw van 
dit totaal vernietigde deel van Lissabon. 
 
Sé (kathedraal) en de wijk Alfama 
Op je weg naar het bovendeel van de wijk Alfama kom je langs de 
Sé, het Portugees voor kathedraal. Dit Romaanse bouwwerk is niet 
spectaculair maar toch zeker een bezoekje waard. Naast de 
kathedraal ligt een kapel met museum ter ere van de heilige 
Antonius. Deze heilige is afkomstig van Lissabon en wordt hier nog steeds vereerd (terugvinden van verloren 
voorwerpen). Wat verderop kom je langs het mooie uitzichtspunt 'Miradouro de Santa Luzia'. 
 
Castelo de Sao Jorge 
De top van deze heuvel was een strategische plaats en daarom werd er een burcht gebouwd. Van die burcht is er niet 
zoveel meer over. Het is nu eerder een romantisch plekje met vooral onvergetelijke vergezichten. Op het plein staat 
een beeld van Alfonso Henriques, eerste koning van Portugal. 
 
Fado 
Fado is een klaaglied waarvan men zeker is dat het reeds voor de 19de eeuw gezongen werd. Het woord Fado is een 
afgeleide van het Latijnse woord 'fatum' wat 'noodlot' betekent. Wie 's avonds in een lokale bar naar zo'n Fadolied 
luistert zal het ervaren als intriest, maar buitengewoon prachtig. De uitgelezen plaatsen om fadista aan het werk te 
zien zijn de wijken Alfama en Bairro Alto. 
 
De ene schrijft dat de Fado zijn oorsprong kent uit het klaaglied dat de Moren zongen toen ze Portugal moesten 
verlaten. Anderen beweren dan het afkomstig zou zijn van de troubadours. Het blijft een raadsel, net zoals de reden 
waarom de fadista in het zwart gekleed zijn. Wil je alles vernemen over dit muziekgenre dan kan je in de wijk Alfama 
terecht in het Casa do Fado (Museu do Fado). 
 
Museu do Fado, op de oever van de Taag. Dit mooie museum vertelt niet alleen over de geschiedenis van deze 
muziek, over de grootste fadozangers, de beroemdste fadohuizen maar het dompelt bezoekers helemaal onder in een 
romantische, nostalgische sfeer zoals dat alleen in een museum kan aanvoelen. In het Museu do Fado is het mogelijk 
om in een prachtig decor, een oude fado-herberg, naar de beroemdste liederen te luisteren en helemaal weg te 
dromen. 
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Belém 
 
In Belém draait bijna alles rond de ontdekkingsreizen. Belém ligt even buiten 
het centrum. De afstand tussen het hoofdplein Praça do Comércio en het hart 
van Belém bedraagt net geen 7 kilometer.  
 
Padrao dos Descobrimentos 
In het Nederlands is dit het 'Monument van de Ontdekkingen'. Het werd 
opgericht in 1960, toen was het 500 jaar geleden dat Hendrik de Zeevaarder 
overleed. Het is trouwens diezelfde ontdekkingsreiziger die op de boeg staat 
afgebeeld. Een van de andere figuren op dit monument is Luis de Camoes, de 
grootste Portugese dichter. Hij staat afgebeeld met in zijn handen een 
exemplaar van zijn meesterwerk “Os Lusiadas”.  
 
Torre de Belém 
De Torre de Belém, een juweel van manuelijnse architectuur, was bedoeld als 
verdediging van het achterliggende klooster en lag in het water. Dit 16de 
eeuws bouwwerk kreeg later allerlei andere functies toebedeeld. Wellicht zal 
bij je bezoek aan Lissabon de kunstvorm 'Manuel' zijn opgevallen. Dit is een 
bouwstijl die ontstaan is in de regeerperiode van Manuel I (rond 1500), net op 
het hoogtepunt van de ontdekkingsreizen. Deze stijl is gekenmerkt door een 
overvloedige versiering van ramen en deuren. De aangebrachte versiering doet 
veelal verwijzen naar de zee. De Torre de Belém kan je bezoeken.  
 
Mosteiro dos Jeronimos 
De grootste attractie is het Jeronimosklooster.  
Dit 16de eeuws klooster werd gebouwd met de financiële middelen die van de 
ontdekkingsreizen binnenstroomden. Het staat symbool voor de 
kolonialisering en de macht van de Portugezen in dat tijdperk. Toen de 
ontdekkingsreizen begonnen (rond 1500) stond dit klooster er nog niet. Er 
stond op deze plaats wel een gebouw waar ondermeer in 1497 Vasco da Gama 
sliep vooraleer hij vertrok naar India. Vijf jaar later werd begonnen met de 
bouw van dit klooster in opdracht van Manuel I als dank voor de geslaagde 
ontdekkingsreis van Vasco da Gama. De kerk en de kloostergang kun je 
bezoeken en moet je zeker gezien hebben.  
 
Museu de Marinha 
In het marinemuseum, ondergebracht in een vleugel van het 
Jeronimosklooster, ontdek je de rijke geschiedenis van de ontdekkingsreizen van Portugal. Er zijn veel waardevolle 
maquettes en nagebouwde scheepsinterieuren te zien. 
 
Museu Nacional dos Coches 
Dit is een heel bijzonder en zeer rijk koetsenmuseum. De tentoonstelling is een initiatief dat zo'n honderd jaar geleden 
werd genomen door de Portugese koninklijke familie. Niet verwonderlijk dat de volledige collectie van koetsen, 
draagstoelen en andere rijtuigen van de vroegere heersers van Portugal te zien zijn. De oudste exemplaren gaan terug 
tot de 17de eeuw.  
 
Centro Cultural de Belém 
Dit is het cultureel centrum waar vele evenementen plaatsvinden. Omwille van de architectuur loont het gebouw de 
moeite maar heel wat bezoekers komen toch voor het Museum Berardo. Hier zijn de werken te zien van de 
kunstverzamelaar en steenrijke Joe Berardo (1944). Het gaat om moderne en hedendaagse werken uit de 20ste en 
huidige eeuw. Daaronder zijn er een aantal klinkende namen zoals Dali, Picasso, Ernst, Magritte, Haring, Warhol, 
Mondriaan en vele andere. Het is uitgegroeid tot een topmuseum.   
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Sintra, oogverblindende paleizen en tuinen 
 
Vanuit Lissabon vertrekken we met onze bus naar Sintra. Omgeven door een reusachtig natuurpark (ca. 15 000 ha) is 
de stad een baken tussen het prachtige groen en niet ver van het helblauw van de Atlantische Oceaan. Neem daarbij 
nog het milde klimaat. Verbaast het je dat menig koning en andere rijke mensen, mensen van adel hier een optrekje 
(lees: paleis of kasteel) lieten bouwen? Het allegaartje van feeërieke paleizen en kastelen op en rond de berg zette 
Sintra sinds 1995 op de Werelderfgoedlijst van Unesco. 
 
Quinta da Regaleira (inbegrepen bezoek) 
Een absolute ‘must see’- bezienswaardigheid in Sintra is het 
domein Quinta da Regaleira, dat tot stand kwam begin van de 
20ste eeuw. De realisatie is een uitgekomen droom van een 
welgesteld zakenman Carvalho Monteiro. De architect een 
Italiaan, Luigi Manini.  Het domein is zowat 4 ha groot. Naast een 
groot woonhuis staat het domein vol met kleinere gebouwen (het 
merendeel gotische en renaissance stijl maar ook de Manuel-stijl). 
Je vindt er paviljoenen, een kapel, een crypte, een mooi park, 
fonteinen, een waterval, zitbanken, monumenten, … Ook twee 
putten met negen verdiepingen kan je inkruipen met op ieder 
niveau een ondergronds gangenstelsel die leiden naar goed 
verborgen plaatsjes. Daarnaast kan je kiezen voor een wandeling 
naar de hel en het Vagevuur of naar de oevers van een meer dat 
het Hemelse Paradijs moet voorstellen. 
 
Na dit bezoek is er nog vrije tijd in het centrum van Sintra en kan je nog een ander paleis vrijblijvend bezoeken. 
 
Palácio Nacional de Sintra 
Een ander bezienswaardig paleis is het Palácio Nacional de Sintra. 
Het is op zich een ‘gewoon’ groot complex bestaande uit 
verschillende gebouwen, een donjon, enkele hangende tuinen. Je 
merkt de Moorse invloed ook op?  Wel opvallend is de witte kleur 
waarin alle gebouwen zijn geschilderd én twee opvallende 
kegelvormige schouwen. In dit paleis werd voor het eerst op de 
muren azulejo - tegels aangebracht.  
 
Het mooiste zit echter binnenin. In de verschillende zalen treed je 
van de ene cultuur in de andere. Of zijn het de dierenmotieven 
die je verbazend doen opkijken?  
De Eksterzaal met 136 eksters tegen de muren geplakt is een 
mooi voorbeeld. De eksters symboliseren het kwetteren van 
hofdames. Het plafond van de Sala dos Cisnes is volgeschilderd 
met witte zwanen. Sala dos Brasões (blazoenen) heeft een fantastisch houten plafond met 74 blazoenen van adellijke 
Portugese families. 
Dit optrekje is vele jaren door leden van het koninklijk Hof bewoond geweest tijdens de Avis-dynastie (13de tot 16e 
eeuw). 
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Coimbra, een onvergetelijke bibliotheek 
 
Al eeuwenlang is Coïmbra gekend als 
universiteitsstad, een faam die ook vandaag nog 
geldt. De stad strekt zich uit over heuvels en dat 
voel je na een verkenning. Doe het daarom rustig 
aan in de schilderachtige straatjes in het historische 
stadscentrum. Een van de mooiste monumenten is 
“Sé Velha”, de oude kathedraal, gebouwd in het 
midden van de 12de eeuw. Deze kerk wordt niet 
overheerst door de barok die elders zo vaak de 
oorspronkelijke bouwstijl verdoezelt. Niet zo gek 
ver van de oude kathedraal is er ook een nieuwe 
kathedraal, de “Sé Nova”, die in 1772 
ondergebracht werd in een kerk gebouwd op het 
einde van de 16de eeuw.  
 
Zeker een bezoek waard zijn de mooie gebouwen van de oude universiteit, de “Universidade Velha”, sinds 1540 
ondergebracht in een voormalig koninklijk paleis. De prachtigste ruimte van die universiteit is zonder twijfel de in 1724 
gebouwde bibliotheek, de “Biblioteca Joanina”, rijkelijk ingericht met dure houtsoorten en voorzien van barok 
houtsnijwerk. 
 
Naast de “Sé Nova” is het bekendste museum van de stad 
Museu Nacional Machado de Castro 
Je zal al direct opmerken dat dit geen echt museumgebouw is. Inderdaad dit gebouw deed dienst als bisschoppelijk 
paleis, er zijn evenwel veel modernere gebouwen aangebouwd om het museum optimaal te huisvesten. Dit is het 
belangrijkste kunstmuseum van Coimbra. Machado de Castro was een beeldhouwer die geboren is in de 18de eeuw. 
Dus kan je hier heel wat beeldhouwwerken zien maar ook schilderijen van vooral Portugese kunstenaars en ook wel 
eens een Vlaamse schilder. 
 

 
 
Mosteiro de Santa Cruz 
Naast de oude universiteit is dit het volgende hoogtepunt van je bezoek aan Coimbra. De kerk is gratis toegankelijk. Bij 
het koor kan je dan het klooster binnen en dat is betalend. Het is meer dan zijn geld waard. Vooral het koorgestoelte 
dat zich zeer hoog in de kerk bevindt, maar ook de reliekenzaal zal je met verstomming slaan. Het klooster dateert van 
de 12de eeuw maar wat je te zien krijgt is 400 jaar ouder. Je komt eerst in de grote sacristie, vervolgens in de 
kapittelzaal. Deze zaal is van de 16de eeuw en gebouwd in renaissancestijl. Vervolgens kom je in de kloostergang 
terecht en zie je terug de azulejo's. Ook dit deel is van de 16de eeuw. Van daaruit gaat het naar het koorgestoelte en 
via het verdiep van de kloostergang kom je in de reliekenzaal. In deze zaal zijn er relieken uitgestald van heiligen. 
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Porto 
 
Behalve om haar wereldberoemde drank zijn er nog andere goede redenen om 
Porto aan de oevers van de Douro te bezoeken. Het zicht op de bruggen en de 
kaaien blijft bij. Zowel in het oude als in het nieuwere centrum kan je langs talloze 
winkels slenteren, met een gevarieerd aanbod en met een uiteenlopend 
prijsniveau. En dan zijn er natuurlijk ook de talrijke kerken en musea die een schat 
aan kunstwerken in verschillende stijlen herbergen. Kortom een stadsbezoek vol 
afwisseling. 
 
KERKEN 
 
Sé (kathedraal) 
Een geschikte plaats om een bezoek aan het oude Porto aan te vatten is de 
“Terreiro da Sé”, een hoger gelegen plein met een kathedraal, een voormalig 
bisschoppelijk paleis en een granieten toren uit de 14de eeuw. De kathedraal (Sé) 
in Romaanse stijl dateert uit de 12de eeuw maar onderging grondige 
aanpassingen in de 17de en 18de eeuw. Een inkom bestaat uit een bezoek aan de kathedraal, de toren, het terras, de 
kloostergang, … Die kloostergang dateert van de 14de eeuw en is heel mooi betegeld met azulejo’s. Neem daarvoor 
de trap naar het eerste verdiep. Daar krijg je die prachtige azulejo’s te zien, tussen de twee grote panelen moet je het 
deurtje binnengaan voor nog meer. Neem vanaf dit terras de trap in de toren. Daar krijg je een 360° zicht over de stad 
en de dubbele brug. Het interieur van de kathedraal op zich valt wat tegen als je de kerk Santa Clara gezien hebt. 
 
Je kan meteen ook het Bisschoppelijk Paleis bezoeken en 
hiervoor een combiticket kopen in de kathedraal. In het 
paleis volg je de aangegeven route, het brengt je in zeer 
rijk gedecoreerde ruimtes en het is duidelijk dat dit was 
om genodigden te ontvangen. Let ook eens op het bureau 
van de bisschop. Hij zat met zijn rug naar het raam. 
Bezoekers waren verblind door het licht zodat zij het 
gezicht van de bisschop moeilijk konden zien. Dat had een 
bedoeling, zo kon de bezoeker immers niet zien als de 
bisschop niet geïnteresseerd was. Het woongedeelte is 
nog in gebruik en krijg je niet te zien. 
 
Igreja de Santa Clara 
Deze kerk is recent gerestaureerd en dat er veel werk aan geweest is kan je zien op een video tijdens je bezoek 
(tussenverdiep). De kerk is misschien wel 600 jaar oud maar wat je te zien krijgt is verguld houtsnijwerk uit de 17de 
eeuw. Tijdens je bezoek moet je ook het koor bezoeken, dat ligt op het tweede verdiep. Je ziet dat wel meer dat het 
koor niet vooraan maar achteraan is gesitueerd, liefst zo hoog mogelijk voor de akoestiek. Uiteraard is het interieur 
barok ten top, misschien er wel een beetje over, maar als je ziet hoe alles gerestaureerd is tot in detail vraagt dit 
alleen maar respect. 
 
Igreja Paroquial de Santo Ildefonso 
Deze barokke kerk valt vooral op door zijn betegelde gevel. Dit is een ideale kerk om als eerste te bezoeken in Porto. 
Daarna gaat het steeds in verheffende trap. Voor een kleine entreeprijs kan je het prachtige interieur bezoeken en de 
schatkamer. De kerk dateert van de 18de eeuw maar heeft wel wat geleden onder de burgeroorlog in de 19de eeuw. 
De Azulejos werden vorige eeuw opnieuw beschilderd.  
 
Igreja das Carmelitas and Carmo 
Deze tweelingkerk was tot voor kort gratis te bezoeken want er woonden hier nog geestelijken, de karmelitessen. Nu 
dat deze vertrokken zijn is de kerk en het klooster een museum geworden en dus betalend. De geestelijken leefden 
duidelijk niet in armoede, toch niet in de delen die behoren tot de kerk of de liturgie. Het is een beetje een doolhof. Je 
kan een verborgen huisje bezoeken. Ook de catacomben staan open en er ligt nog een lijk in. Een vergaderruimte, de 
sacristie … Het is uiteraard de zoveelste kerk waar we je naartoe brengen, dus alleen voor de echte liefhebbers. 
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ANDERE BEZIENSWAARDIGHEDEN 
 
Ponte Dom Luis I en de Cais da Ribeira 
De ‘Cais de Ribeira’ wordt gezien als de interessantste, 
meest volkse kade van de stad. Je kunt hier dag en nacht 
terecht, eerst voor markten, nadien voor het 
uitgaansleven. Kleurrijke hoge huizen maken deze kaai zo 
bijzonder en aantrekkelijk. De Ribeira is de oudste wijk 
van Porto. 
 
De Ponte Dom Luis I is een ijzeren brug met twee 
verdiepingen van naar een ontwerp van Seyrig, een 
Belgische leerling van de bekende architect Eiffel 
(dezelfde als van de Eiffeltoren in Parijs). De brug meet 
395 m en is 8 m breed. Ze werd opengesteld voor het 
verkeer in 1886 en is tot nu nog steeds veilig en in 
gebruik. Je kan zowel boven als onder de Douro 
oversteken. De metrotrams rijden boven, de auto’s op 
het benedendek terwijl voetgangers op beide niveaus toegelaten zijn. ’s Avonds is de brug feeëriek mooi verlicht. 
 
Station Sao Bento 
Dit station dateert van eind de 19de eeuw en staat bekend voor zijn unieke azulejos. Je ziet ze in de stationshal en 
dateren van de jaren '30 uit de vorige eeuw. De duizenden tegels (ca. 20.000) zijn beschilderd met de ambachten uit 
het noorden van Portugal, alsook militaire feiten uit de geschiedenis van deze noordelijke regio in Portugal.  
 
Azulejos 
Deze sierlijke tegeltableaus in faience zijn meestal beschilderd met blauwe verf. Ze zijn te zien in gans Portugal en ook 
deels Andalusië. Ze versieren binnen- en buitenmuren en vertellen soms een verhaal, de geschiedenis van het huis, 
het beroep van de huiseigenaar of zijn gewoon als versiering aangebracht. Azulejos onder de huidige vorm is een 
kunstvorm die zou ontstaan zijn in de 16de eeuw. De Portugezen hebben het voor de eerste maal gezien in Andalusië. 
Het waren de Moren (Arabieren) die dit in Europa hebben geïntroduceerd. Azulejos is een afleiding van het Arabische 
woord 'al zulaycha' wat 'gepolijste kleisteen' betekent.  
 
Palacio da Balsa  
De Palacio da Balsa kan je bezoeken met een rondleiding. Het werd gebouwd in 1834 op de plaats waar het vroegere 
klooster stond van Sao Franciso (St-Franciscus). Het moest pracht en praal uitstralen als weerspiegeling van de rijkdom 
van de regio. Het hoogtepunt is een bezoek aan de Salao Arabe of Arabische zaal. Deze ruimte is geïnspireerd op het 
Alhambra van Granada en bezit veel snijwerk gedecoreerd met bladgoud. In de grote inkomhal zie je de 
wapenschilden van de landen waar deze Kamer van Koophandel handel mee dreef. En daar zijn deze van Nederland 
en België te zien. Voor een bezoek te plannen raadpleeg je zeker hun website want dit gebouw kan gehuurd worden 
voor feestjes en evenementen, dan is een bezoek niet mogelijk.  
 
Mercado Bolhao (overdekte markt) 
Deze markthal is volledig gerestaureerd en is opnieuw een levendige overdekte markt voor levensmiddelen. Deze 
marktplaats werd geopend in 1851 en had twee verdiepingen. Momenteel is alleen het gelijkvloers in gebruik. Nog 
meer shoppingplezier vind je in de Rua Formosa, de straat waarin deze markthal ligt, met authentieke oude 
patisseries. De Rua Santa Catarina kruist deze straat. Het autovrije gedeelte is het walhalla voor de shoppers in Porto. 
 
Livraria Lello & Irmao (boekhandel) 
Dit is een bijzonder mooie boekhandel met een uniek interieur (betalende inkom). Ga zeker naar het eerste verdiep 
via de bijzondere wenteltrap. Er zijn heel wat Engels- en Franstalige boeken te koop. Bij aankoop van een boek gaat 
het bedrag van een toegangsticket eraf. Tickets kan je kopen in de kelderafdeling van een ruime winkel op de hoek, 
een 20 meter links van de boekhandel. Er zijn in de winkel én in de boekhandel nogal wat hints naar Harry Potter 
omdat JK Rowling blijkbaar in het prachtige interieur van die boekhandel ideeën heeft opgedaan voor het decor in de 
verfilming van haar werk. Tickets kunnen ook online aangekocht worden via www.livrarialello.pt  
 
 

http://www.livrarialello.pt/
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Museu Nacional de Soares dos Reis 
De naam van het museum verwijst naar Soares dos Reis, een befaamde beeldhouwer uit de tweede helft van de 19de 
eeuw van wie er een behoorlijk aantal werken in dit museum staan, waaronder zijn meest geroemde werk “O 
Desterrado” (de balling), dat de typische weemoed (“saudade”) van het eigen volk perfect weet te illustreren. 
Daarnaast hangen er heel wat werken van vooral Portugese schilders uit de voorbije vier eeuwen. Dit is het 
belangrijkste museum van de stad. 
 
 
PORTHUIZEN 
Bij de verkenning van deze stad kan je niet om de wereldberoemde 
plaatselijke drank heen. De voornaamste porthuizen bevinden zich op de 
andere oever van de Douro, dat is op grondgebied van de gemeente Vila 
Nova de Gaia. Alle grote producenten van port stellen er hun kelders 
open voor bezoekers: Ferreira, Calèm, Osborne, Ramos Pinto, Rozés, 
Sandeman, enz … Sommige kelders zijn gratis te bezoeken, maar dat is 
geen garantie voor kwaliteit. 
 
Praktisch: je kan via de ijzeren brug naar de overkant wandelen vanuit de 
oude stad of je neemt de metro naar Jardim do Morro. Daar wandel je 
dan even terug tot net voor de brug om daar dan naar de kaaien af te 
dalen: Avenida Diogo Leite. Vanop deze kaai heb je een prachtig zicht op 
de oude stad Porto. Vroeger werden de vaten over de Douro naar de 
wijnhuizen gebracht op rabelo’s. Het zijn typische vrachtbootjes die nu enkel nog als toeristisch vaartuig worden 
ingezet. 
 
Portwijnen 
Net zoals met de champagne werd de porto per toeval ontdekt. De porto werd voor het eerst ontdekt in Engeland en 
niet in Portugal. Een handelaar uit Engeland had een lading wijn uit de Dourovallei gekocht en voor het transport (eind 
17de eeuw) voegde hij er wijnalcohol aan toe. Dat voorkwam inderdaad dat de wijn slecht zou worden op weg naar 
Engeland. Maar hij had alcohol toegevoegd vooraleer het gistingsproces beëindigd was. Het gaf de wijn een 
bijzondere samenstelling en zoete smaak. Meteen was de porto geboren. Nu nog steeds maakt men portwijnen op 
dezelfde wijze. 
 
De Engelsen sloten in 1700 een contract om de portwijnen te mogen verdelen over de ganse wereld. Het werd 
uiteindelijk een beschermd product die alleen nog mag geproduceerd worden in de Dourovallei (ca. 25.000 hectaren 
wijngaarden). Wijnbouwers zijn trouwens aan heel wat regels gebonden om van hun druiven portwijn te mogen 
maken. Het bracht grote rijkdom in Portugal en heel in het bijzonder in Porto, maar dat had je wellicht al gemerkt bij 
de stadswandeling. 
 
Portwijnen zijn er nu in veel kwaliteiten: Ruby is de jonge soort en is een mengeling van meerdere druivensoorten en 
oogsten. Tawny is ook een mengeling maar heeft verschillende jaren gerijpt op eikenhouten vaten. Vintage is een 
porto van één wijngaard en druivensoort tijdens een uitzonderlijk wijnjaar geproduceerd. Ook die wijn rijpt 3 jaar op 
vaten en ondergaat daarna een verder rijpingsproces in de fles. 
 
 
 
 
 
 
 
Foto’s: Shutterstock.com en eigen materiaal. 

 


