
LISSABON

Faba
Van woensdag 29 april tot en met zondag 3 mei 2020



Vertrek naar Lissabon met een rechtstreekse vlucht van TAP: 

 Brussel/Lissabon - 11u35/13u25 - TP 647

Verwelkoming door uw tweetalige gids en transfer naar het historisch centrum van Lissabon.

Na een lichte lunch, eerste kennismaking met de stad tijdens een gegidste wandeling die u voert naar de benedenstad, gebouwd volgens de
plannen van de Markies van Pombal, naar de levendige wijken en winkelstraten. De wandeling eindigt bij het hôtel Altis Avenida, gelegen op enkele
passen van het plein Dom Pedro IV, het kloppend hart van de stad.
‘s Avonds naar de wijk van de dokken van Santo Amaro en Alcântara. Vroeger waren hier pakhuizen en aanlegplaatsen voor boten, nu is dit een
trendy plek geworden, met vele bars, cafés, restaurants met terrassen en discotheken, voor elk wat wils.

Woensdag 29 april: Welkom in Lissabon: 
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Ontbijtbuffet in het hotel.

Deze ochtend afspraak voor een leuke activiteit waarbij u in teams het historisch centrum van Lissabon doorkruist: Explore Gourmet Lisbon,
geschiedenis, architectuur, kunst en traditionele specialiteiten zullen op het programma staan van uw tocht door de meest bijzondere wijken van de
stad.

Middagmaal in de omgeving van de Ribeira markthal, de oudste overdekte markt van Lissabon.

Op een Segway, een futuristisch zelfbalancerend vervoermiddel dat verbazend gemakkelijk te besturen is, zult u koers zetten naar Belém. Het is de
ideale manier om de oevers van de Taag te verkennen en enkele emblematische monumenten te ontdekken, waaronder de toren van Belém, het
monument voor de Ontdekkingsreizigers en het museum voor Kunst, architectuur en technologieën (bezoek aan de buitenzijde), een innovatief
project dat een nieuw gebouw, ontworpen door het architectenbureau Amanda Levete Architects, verbindt met de Tejo Centrale.

Studiebezoek aan de werf van het Nationaal Paleis van Ajuda. Dit neoklassiek gebouw uit de eerste helft van de 19de eeuw was de officiële
residentie van de Portugese koninklijke familie. Het wordt momenteel hersteld in zijn oorspronkelijke staat. Voor de echtgenotes, bezoek aan het
prachtige Hiëronymietenklooster opgetrokken ter verheerlijking van de Grote Ontdekkingsreizen en opgenomen op de UNESCO-Werelderfgoedlijst.
Het klooster werd initieel gebouwd in gotische stijl, en werd later gekenmerkt door de manuelstijl waarin diverse invloeden kunnen worden
teruggevonden.

Avondmaal in een restaurant in het historisch centrum.

Donderdag 30 april: Historish centrum en Belém: 
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Ontbijtbuffet in het hotel.

Vertrek richting Sintra, een prachtig stadje gelegen aan de voet van het gelijknamige gebergte, op ongeveer 35 minuten van het centrum van
Lissabon. Wandeling door de pittoreske straatjes omzoomd door aristocratische quintas, hier en daar betegeld met azulejos, om te begrijpen waarom
de koningen van Portugal er hun favoriete verblijfplaats van hebben gemaakt. Bezoek aan het Nationaal Paleis dat haar bonte structuur dankt aan
de verschillende constructies die in de loop der jaren werden bijgebouwd. Het interieur is interessant omwille van zijn opmerkelijke decoratie met
azulejos uit de 15de en 16de eeuw.

Ontdekking van het Sintragebergte in een terreinwagen. Velen vinden de bergketen van Sintra een mystieke en toverachtige plek, met een
weelderige plantengroei. De grote rijkdom van het ecosysteem en de mistige romantieke sluier die eruit voortvloeit, werden aldus al talrijke malen
door dichters gelauwerd.

In de loop van de uitstap, middagmaal aan de Atlantische kust.

Terugkeer naar Lissabon aan het einde van de namiddag en avondmaal in een restaurant in het historisch centrum.

Vrijdag 1 mei : Uitstap naar Sintra: 
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Ontbijtbuffet in het hotel.

Tochtje aan boord van een oude tram, symbool van de stad, waarmee u doorheen de traditionele wijken en heuvels van Lissabon rijdt. Ontdekking te
voet van de Alfama wijk, de oudste van de stad. Met haar labyrint van middeleeuwse straatjes, gekenmerkt door steegjes, binnenpleinen en
doodlopende weggetjes en doorkruist met trappen en arcades, vormt deze wijk een poëtische wirwar, waar het leven zich door de straten verspreidt.
Bezoek aan het kasteel Sao Jorge, die de middeleeuwse wijk herbergt en een prachtig uitzicht biedt.

Middagmaal in een restaurant in de Alfama wijk.

Vrije namiddag om te kuieren in de straatjes van Lissabon.

Avondmaal in een gastronomisch restaurant van Lissabon.

Zaterdag 2 mei : De oude Alfama wijk en vrije tijd: 
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Ontbijtbuffet in het hotel.

Vertrek naar het Park der Naties, de wijk van de moderne architectuur van Lissabon. Deze wijk, die zich bevindt op de voormalige site van de
wereldtentoonstelling, is het resultaat van een omvangrijk stedelijk project, met de bedoeling om een nieuwe stadskern te creëren die zowel een
residentiële als economische aantrekkingspool is, en die ook toeristisch-culturele ontspanningsmogelijkheden biedt.

Middagmaal in een restaurant in het Park der Naties.

Transfer naar de luchthaven en vertrek naar Brussel met een rechtstreekse vlucht van TAP:

 Lissabon/Brussel - 16u00/19u40 - TP 644

Zondag 3 mei : Park der Naties en terugvlucht:  
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HOTEL ALTIS AVENIDA ****sup
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Dit modern hotel, met zijn eigentijds en elegant interieur, kan prat gaan op een werkelijk supercentrale ligging, dichtbij het emblematische Rossio plein.
Het panorama op de stad dat zich vanop het dakterras uitstrekt is echt onvergetelijk.

Ligging: U bevindt zich hier pal in het commercieel en cultureel centrum van Lissabon, op slechts 50m van het Rossio plein. Van zodra u het hotel verlaat
wacht u de uitbundige drukte van deze trendy stad.

Faciliteiten: Elegante onthaalruimte. Gratis wifi. Bar. Restaurant voor het ontbijt (in buffetvorm), het middag- en avondmaal. In het verlengde is er een
dakterras waar het bij mooi weer aangenaam wegdromen is, met dank aan het fantastische panorama.

Kamers: De 70 compacte kamers bieden een verfijnde inrichting met accenten uit de art deco. Zij zijn voorzien van alle comfort zoals haardroger,
badjassen en slippers, keuze van hoofdkussens.



PRIJZEN EN VOORWAARDEN
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Prijzen per persoon op basis van 30 deelnemers:

Dubbele kamer - vast bedrag bij twee personen – €1995 per persoon 
Enkele kamer – vast bedrag bij één persoon – €2475 per persoon 

Inbegrepen in de prijs:

 De vlucht Brussel/Lissabon/Brussel in economyclass met inbegrip
van één stuk ingecheckte bagage van 23 kg en de luchthaventaksen
op 16/09/2019.

 4 nachten in Hotel Altis Avenida, logies met ontbijt;
 Alle maaltijden met inbegrip van een forfait voor de dranken;
 Alle bezoeken en activiteiten vermeld in het programma;
 Begeleiding door een tweetalige (Frans/Nederlands) lokale gids;
 BTW en lokale heffingen.

Niet in de prijs inbegrepen:

 De dranken buiten het forfait;
 Fooi voor de gids;
 De facultatieve verzekeringen;
 De persoonlijke uitgaven.

Opmerkingen:

Al onze prijzen zijn berekend op basis van de koersen, taksen en
tarieven die gelden op 16/09/2019. Iedere verhoging van een van
deze tarieven kan leiden tot een tariefherziening.

Het studiebezoek wordt voorgesteld onder voorbehoud van
definitieve bevestiging door de lokale autoriteiten.

Kosten van toepassing in geval van annulering:

• Van 15/11/2019 tot 120 dagen voor vertrek: 15% van het totale
bedrag;

• Van 120 dagen tot 90 dagen voor vertrek: 25% van het totale
bedrag;

• Van 90 dagen tot 60 dagen voor vertrek: 50% van het totale
bedrag;

• Van 60 dagen tot 45 dagen voor vertrek: 75% van het totale
bedrag;

• Van 45 dagen tot 31 dagen voor vertrek: 90% van het totale
bedrag;

• Vanaf 31 dagen voor vertrek: 100 % van het totale bedrag.



FACULTATIEVE VERZEKERINGEN
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In samenwerking met TOURING ASSISTANCE, stellen wij u volgende facultatieve verzekeringen voor:

• Annulatieverzekering:
Annulering en reiscompensatie: dekking van vooraf bestaande ziektes van de verzekerde of van een familielid tot en met de 2de graad.

 Premie gelijk aan 5,8% van het totale bedrag van de reis.

• Personenbijstand:
Onbeperkte medische kosten en repatriëring

 Premie van 15 € per persoon. 

• All-in verzekering van annulering + bijstand + bagage:
Annulering en reiscompensatie: personenbijstand: onbeperkte medische kosten en repatriëring • dekking van vooraf bestaande ziektes van de 
verzekerde of van een familielid tot en met de 2de graad • kapitaal reisongeval: max. €12.500 in geval van blijvende invaliditeit of overlijden • 
bagage: max. € 1.500 - mogelijkheid om het maximum verzekerde bedrag te verhogen tot € 4.000 (per persoon) • vertragingen van vliegtuig, 
trein, boot op de bestemming: € 60 > 4u en € 100 > 6u (per persoon).

 Premie gelijk aan 7% van het totale bedrag van de reis. 
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