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NNIIAA--rreeiiss    22001166    nnaaaarr  LLiissssaabboonn  

HHooooggtteeppuunntteenn  vvaann  eeeenn  ccuullttuurreellee  oonnttddeekkkkiinnggssttoocchhtt  

DDeessiiggnn  eenn  lluuxxee  aaaann  zzeeee  eenn  iinn  hheett  bbiinnnneennllaanndd 

25 mei  –  2 juni  2016 

 

Voor deze reis (9 dagen – 8 nachten) werd volgend programma voor u samengesteld: 

 

- Woensdag 25 mei: 
 Afspraak om 9.30 uur op Brussels Airport. 

Vertrek met TAP Portugal om 11.25 u naar Lissabon. Aankomst om 13.40 u (uren onder 

voorbehoud). 

 Lunch in Pastéis de Belem. 

Lissabon is meer dan ooit actueel met elegante wijken als de Bairro Alto en de Chiadowijk en 

oude  stadsdelen als Alfama. 

In de namiddag wandeling langs de zeepromenade, richting Torre de Belém en Mosteiro dos 

Jerónimos en een stop in de patisserie de Belém. 

 Avondmaal en overnachting in Lx Boutique Hotel****. 
 

- Donderdag 26 mei: 

Na het ontbijt volgt een volledige dag met een begeleid bezoek aan de verschillende wijken 

van Lissabon, met o.a. Castelo Sao Jorge. 

Fado-avond met diner. 

 Overnachting in Lx Boutique Hotel. 
 

- Vrijdag 27 mei: 

Bezoek aan Sintra, een stadje met unieke paleizen, ruïnes en prachtige tuinen. Het geheel 

behoort tot het UNESCO-werelderfgoed. 

In het centrum van Sintra bezoeken we het Palàcio Nacional de Sintra en de oude stad Vila 

Velha. 

 Lichte lunch in Quinta da Regaleira. 

De woorden “massief, monumentaal en gigantisch” schieten tekort om de afmetingen van het 

koninklijk  paleis van Mafra te omschrijven. 

 In de namiddag bezoeken we nog Obidos, één van de meest romantische plaatsen van Europa. 

Avondmaal en overnachting in Real Abadía****, een schitterend hotel met hedendaagse 

designstijl en moderne voorzieningen. 
 

- Zaterdag 28 mei: 

In de voormiddag bezoeken we Alcobaça, gelegen aan de samenvloeiïng van de Rio Alcoa en 

de Rio Baga. De historische abdij, de Real Abadia de Santa Maria de Alcobaça heeft een 

unieke kloosterkerk, de grootste kerk van Portugal. 

Na het bezoek gebruiken we de lunch in Nazareh waar ook vrije tijd wordt voorzien. 

Avondmaal en overnachting in Real Abadia. 
 

- Zondag 29 mei: 

In Batalha draait alles rond het immense dominicanenklooster, een meesterwerk van de 

Portugese late gotiek. Bezoek aan Mosteiro de Batalha. 

Onze reis gaat dan verder naar Tomar voor lunch en bezoek. 

Avondmaal en overnachting in Real Abadia. 
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- Maandag 30 mei: 

 Na het klassieke ontbijt vertrekken we via Leiria voor een bezoek aan Santarèm. 

 De rit wordt vervolgd richting Crato met lunch onderweg. 

 We verkennen het natuurpark Serra de Sao Manede met de autocar. 

Avondmaal en overnachting in de Pousada de Crato****, zeer rustig gelegen in de Alentejo. 

Alle kamers zijn strak en modern ingericht, terwijl de karakteristieken van het klooster 

bewaard zijn gebleven. Alle moderne voorzieningen zijn er voorhanden. 
 

- Dinsdag 31 mei: 

Op ons programma staat vandaag een bezoek aan Estremoz, een gezellig stadje, zeer bekend 

omwille van marmer van de beste kwaliteit. Dit maakt van Portugal de tweede 

marmerexporteur ter wereld. 

Hierna verder richting Elvas voor de lunch. 

Nadien volgt er een bezoek aan het aquaduct van Elvas, een majestueus bouwwerk 

ophetrokken tussen 1498 en 1622, met vier verdiepingen rondbogen. 

In de namiddag rijden we verder naar Vila Viçosa voor een bezoek aan het Duccale Palace. 

Avondmaal en overnachting in hotel M'ar de Ar Aqueduto***** in Evora. Historisch en 

stijlvol hotel bij het hart van een van de boeiendste steden van Portugal, met een hoogstaand 

kamercomfort. 
 

- Woensdag 1 juni: 

Bezoek aan Monsaraz, een pittoresk dorpje met een schitterend uitzicht. 

Na de lunch organiseren we een wijnproeverij. 

Avondmaal en overnachting in M'ar de Ar Aqueduto. Zoals gevraagd komen we op tijd aan om 

volop te kunnen genieten van dit vijfsterrenhotel (dit geldt overigens ook voor de vorige 

hotels). 
 

- Donderdag 2 juni: 

Op onze laatste dag in Portugal bezoeken we Evora: een openluchtmuseum met wijde horizonten in 

de vlakte van de Alentejo. We bezoeken de stad, gevolgd door lunch en vrije tijd. 

In de late namiddag terugkeer naar de luchthaven van Lissabon en terugvlucht naar Brussel met 

TAP  Portugal: 20.00 u vertrek Lissabon  

   23.40 u aankomst Brussel 

 

EINDE  VAN  DE  NIA-REIS  2016 

 
 

PRAKTISCHE INFORMATIE  

 
Prijs per persoon op basis van tweepersoonskamer en halfpension: 

− op basis van 30 deelnemers: 1.545 Euro per persoon 

 

Inbegrepen: 

▪ Vluchten Brussel-Lissabon / Lissabon-Brussel 

▪ Luchthaventaksen 

▪ 8 overnachtingen in de vermelde hotels 

▪ Halfpension (ontbijt en avondmaal) 

▪ Transfers van en naar de luchthaven en vervoer ter plaatse met luxe-autocar 

▪ Begeleiding door een nederlandstalige gids met uitstekende kennis van de bezochte regio. 

▪ BTW en taksen 
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▪ Fooi voor gids en chauffeur 

 

Niet inbegrepen: 

• Dranken bij het avondmaal 

• Persoonlijke uitgaven 

•  Annulatieverzekering. Deze bedraagt 4,8 % van de reissom. 

Voor terugbetaling van medische kosten gelieve u voor de reis contact op te nemen met uw 

ziekenfonds. 

 

 

Deelname  

Personen die wensen deel te nemen aan deze reis dienen om organisatorische redenen zo vlug 

mogelijk Bert Huyberechts te verwittigen, hem de onderstaande inschrijvingsstrook te bezorgen 

(dit wordt nog geregeld vergeten) en het voorschot aan NIA te betalen. 

Uiterste datum voor inschrijving en betaling van het voorschot: dinsdag 1 december 2015. 

Opgelet: de volgorde van betaling van het voorschot geldt als inschrijving en bepaalt de volgorde 

van deelname. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INSCHRIJVINGSSTROOK 

 

Ondergetekende ………………………………………....................schrijft in voor……....personen voor 

de  

reis naar Portugal van woensdag 25 mei 2016 tot en met donderdag 2 juni 2016. 

Hij /zij verbindt er zich toe vóór 1 december 2015 een voorschot van 500 Euro per persoon over te 

schrijven op rekening BE30 3100 2708 4611 -  BIC:  BBRUBEBB van NIA, Grensstraat 28, 3010 Kessel-

Lo met vermelding  “NIA-reis 2015  – Lissabon”. 

Wenst / wenst geen annulatieverzekering 

              Handtekening, 

 

 

 

 

Gelieve naam en voornaam te vermelden, zoals deze voorkomen op de identiteitskaart: 

1) ........................................... 

 

2) ........................................... 

 

 

 

Inschrijvingsstrook terug te sturen naar Bert Huyberechts, J.P.Minckelersstraat 43 bus 702, 3000 

Leuven 

Tel. 016/40.56.05; GSM 0477/458741; e-mailadres: bert.huyberechts@telenet.be  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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