PORTUGAL
Bedankt, Portugal. Voor de prachtige,
eeuwenoude stadjes, vol vriendelijke
bewoners, cultuur en heerlijke terrassen.
Met de zee en de zon altijd standby.
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Eet smakelijk!
Spartelverse vis, verse
kruiden, lekkere wijnen... In
Portugal is elke maaltijd een
feestje. Deze restaurants
zijn zeker de moeite waard.
• Salpoente in Aveiro ligt
net buiten het centrum,
maar is de moeite waard
om naartoe te wandelen.
Typisch Portugese gerechten op hoog niveau.
• Tasca do Sal in Aveiro. Of
het nou wat tapas wordt
of een uitgebreid diner, de
prijs-kwaliteitverhouding
is hier altijd goed.
• Bronze in Ílhavo: eten met
uitzicht over strand en zee.
Verse vis, zo van de boot
op je bord!
• Peixe na Costa in Ílhavo is
een visrestaurant met een
gezellige sfeer.
• Petiscos e Granitos in
Monsanto serveert verrukkelijke lokale gerechten
bij een uitzicht over een
prachtig dal. Het restaurant is rondom een enorm
rotsblok gemaakt en zeer
betaalbaar.

Shoppen maar!

• In het leuke winkeltje Cais
à Porta in Aveiro verkopen
lokale ontwerpers hun
designs op het gebied van
kleding, schoenen, accessoires, kunst en andere
hebbedingen.
• Gek op mooi porselein?
Dan is het winkeltje van
de porseleinfabriek Vista
Alegre in het vissersdorp
Ílhavo een aanrader.
• De wolfabriek van Burel in
Manteigas verkoopt handgemaakte wollen artikelen.
Van warme capes tot laptophoezen, om hebberig
van te worden.
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Lissabon en de Algarve zijn de bekendste bestemmingen in Portugal. Prachtig, zonder twijfel, maar het land heeft nog een schatkamer vol
onbekende pareltjes te bieden: de região centro.
Het voorjaar en de vroege zomer zijn prima
periodes om hier op ontdekkingstocht te gaan:
gegarandeerd zon, en zee en strand zijn nooit
ver weg. Winkelen, lekker eten, cultuur snuiven,
het schijnt hier allemaal te kunnen. We beginnen enthousiast aan een ontdekkingsreis in het
gebied van Aveiro, vlak bij de mooie stranden
van Costa Nova, op slechts een klein uurtje rijden vanaf Porto. De perfecte uitvalsbasis.
Een beetje Venetië

Om de sfeer meteen goed op te snuiven, nemen
we eerst een kijkje op de boulevard van het vissersdorp Ílhavo. Hier is het lekker lui slenteren
langs de palheiros, houten huisjes die kleurrijk
zijn beschilderd en waar petunia’s de show
stelen. Het plaatsje is ook de thuishaven van
porseleinfabriek Vista Alegre, waar grote namen
als ontwerper Christian Lacroix porselein laten
maken, vaak met de hand gedecoreerd. Zelfs
onze eigen koningin Máxima schijnt regelmatig
van Vista Alegre design te eten. Stiekem spieken we dus in elk restaurant op de onderkant
van het bordje, om het logo te spotten, en we
komen het verrassend vaak tegen. Het porselein
is ook te koop en gelukkig niet alleen tegen koninklijke prijzen…
Voor de lunch in Ílhavo schuiven we aan op
een terras met uitzicht op zee. Een verkoelende
bries, het geluid van de golven, de verse vis:
mochten we al plannen hebben voor de rest
van de dag, dan laten we die nu varen. Hier is
mindful zijn een makkie. We bestellen een flesje
wijn, want Portugezen kunnen behalve puur en
eerlijk koken met het beste van land en zee ook
de heerlijkste wijnen maken. Het land biedt 150
inheemse druivenrassen en daar zijn de wijnmakers trots op. Saúde!
Een beetje Venetië

Een stuk zuidelijker bezoeken we Óbidos, een
middeleeuws stadje omringd door muren, waar
de bloemenpracht opnieuw meteen in het oog
springt. De witte huizen zijn versierd met bougainville en kamperfoelie. We slenteren heerlijk
door de steile straatjes langs witgekalkte huisjes met blauwe en gele tinten. Het meest imposante bouwwerk hier is een middeleeuws Moors
kasteel. Het charmante stadje Aveiro wordt ook

wel het Venetië van Portugal genoemd. Klein
genoeg om alles te voet te ontdekken, maar wij
bekijken het vanaf het water. In de sierlijke gondel glijden de prachtigste tafereeltjes aan ons
voorbij. Hoe je Aveiro ook ontdekt, let vooral
op de straatkunst, de vismarkt en het station.
De Sé Catedral de Aveiro is een graag gefotografeerd gebouw, vooral vanwege het barokportaal.
Zon in een tegeltje

Overal in Aveiro komen de kleuren van het
witte strand en de azuurblauwe zee terug in de
keramieken tegels, de azulejos. Ze worden gebruikt om huizen, kerken en andere gebouwen
te verfraaien. Soms zijn ze alleen maar voor de
mooi, met prachtige versieringen van bloemen
en planten. Maar de keramiekkunstenaars leven
zich ook uit op omvangrijke afbeeldingen van
bijvoorbeeld historische gebeurtenissen, religieuze voorstellingen en mythische taferelen.
We kunnen de verleiding niet weerstaan om een
paar van die witblauwe tegels mee te nemen
om straks in huis wat van die zonnige sfeer te
vangen.
Na een paar kleinere stadjes is het ook leuk om
in een grote stad rond te kijken. Coimbra is een
van de grootste gemeenten van Portugal. Er is
een oude universiteit en door de vele studenten
die er wonen, heerst in de stad een eigentijdse
sfeer. We wandelen opnieuw door steile straatjes en onze camera maakt overuren bij de mooie
gietijzeren balkonnetjes, de kathedraal en de
oude fadohuizen.
Gelukkig hebben we behalve slippers ook goede
wandelschoenen ingepakt, want ook de indrukwekkende natuur in deze streek willen we te
voet ontdekken. In het grootste natuurpark van
Portugal, Serra da Estrela, is onthaasten het toverwoord: de magistrale omgeving, de rust, het
is puur genieten.
Saudade

De zon, de goede dingen van het leven, ze hebben ook hun uitwerking op de plaatselijke
bevolking. Overal worden we vriendelijk en
behulpzaam te woord gestaan. Het Portugese
levensgevoel wordt ook wel saudade genoemd,
een melancholiek verlangen naar iets onbereikbaars. Die melancholie hoor je in de fado,
waarin de Portugezen zingen over hun verdriet
en blijdschap. Precies het gevoel dat wij zelf
hebben als we weer naar huis moeten. Want
onbekend Portugal is verslavend mooi.
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ONZE CAMERA
MAAKT OVERUREN
EN OVERAL
WORDEN WE
VRIENDELIJK TE
WOORD GESTAAN
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IN ÓBIDOS
SLENTEREN
WE LANGS
WITGEKALKTE
HUISJES IN
BLAUWE EN
GELE TINTEN
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Een portje

3-DAAGS
ARRANGEMENT
VANAF
€ 339,- P.P.

IN PORTO?
Vanaf Porto zijn de plaatsjes als Aveiro en
Ílhavo met de auto prima te bezoeken. Maar Porto
zelf, met z’n middeleeuwse centrum en wijn- en
portkelders, is ook een absolute must-go!
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Verblijf in Ribeira
Ribeira is het historische
centrum van Porto, hier
vindt een groot deel van
het uitgaansleven plaats.
U verblijft in Vila Galé Porto
Ribeira. Dit viersterrenhotel ligt in de wijk Vila Nova
de Gaia, aan de rivier de
Douro. Het hotel ligt op een
korte wandeling van het
Trammuseum, de Pálacio de
Cristal tuinen, het Nationale
Museum Soares dos Reis
en de bekende markt Bom
Sucesso.

Inclusief:
Retourvlucht AmsterdamPorto • Luchthavenbelasting
& brandstofheffing • 2x
overnachting inclusief ontbijt
• Welkomstdrankje – keuze
uit een glas port, wijn of jus
d’orange • VIP-pakket met
water en fruit op de kamer •
Bajabikes Highlight fietstour
t.w.v. € 36,- per persoon:

in 3 uur op een e-bike door
de smalle straatjes langs
eeuwenoude gebouwen,
gezellige stadspleintjes en
bijzondere monumenten. •
Time to momo-stedengids
t.w.v. € 14,95: met meer dan
250 adressen om te eten,
drinken en shoppen, een
handige uitneembare stadsplattegrond én gratis kaart.

Meer informatie en
reserveren:
Reisperiode: 15 april tot
en met 31 oktober 2019.
Aankomst: dagelijks.
Boekingsperiode: tot en
met 31 mei 2019.
Ga voor meer informatie en
boekingen naar tui.nl/libelle,
of bel TUI: 088-088 58 85
(lokaal tarief) of ga langs bij
een TUI-winkel in de buurt.
Op deze reis zijn de ANVRen SGR-voorwaarden van
toepassing.
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