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8-daagse fly-drive door het zuidelijke gedeelte van Portugal: de
Alentejo en de Algarve

8-daagse fly-drive door het zuidelijke gedeelte van Portugal
Een perfecte manier om Portugal te ontdekken is met een eigen auto. Reis in uw eigen tempo, maak stops waar u maar wilt en ervaar
Portugal op geheel eigen wijze. Tijdens deze rondreis reist u door de zonovergoten, zuidelijke provincies van Portugal. De reis begint in het
binnenland, in de provincie Alentejo en u sluit de reis af in de Algarve.

De Alentejo en de Algarve
De Alentejo staat bekend om de weidse en agrarische aanblikken waar u prachtige wandelingen kunt maken. Daarnaast beschikt de Alentejo
over rijke cultuurschatten en oude vestigingsstadjes, denk hierbij aan de stenencirkel in Guadelupe, het marmer van Estremoz dat tot het
mooiste marmer ter wereld behoort en de mooie kathedraal in Evora.
Vanuit de Alentejo reist u door naar de Algarve, de meest bekende provincie van Portugal voor toeristen. De Algarve staat met name bekend
om de mooie en diverse zandstranden, maar bezit ook over vele, mooie bezienswaardigheden en historie. Daarnaast bevindt zich het meest
zuidwestelijke punt van het Europese vasteland zich ook in de Algarve, een indrukwekkende klif die een bezoek zeker waard is.
De afstanden die u tijdens deze fly-drive aflegt variëren, maar liggen meestal tussen de 100 en 150 kilometer per dag. Hierdoor heeft u alle tijd
voor spontane uitstapjes, fraaie wandelingen en onverwachte ontmoetingen. Kortom, de ideale manier om in alle rust en op uw eigen,
ontspannen manier Portugal van dichtbij te beleven!

Programma dag 1 en dag 2
Dag 1 en 2 – Aankomst in Lissabon en dan gaat u door naar Evora
Na aankomst op de luchthaven van Lissabon, neemt u uw huurauto in ontvangst en vertrekt u richting het binnenland van Portugal. De
eerste 2 dagen van uw reis zult u in Evora verblijven.
Evora is de grootste stad van de Alentejo en staat bekend om het grote aantal historische gebouwen, kerken en musea. De stad is
afgeschermd met een romeinse muur en heeft vele smalle straatjes met booggangen. Het is dan ook meer dan terecht dat Evora is
opgenomen op de werelderfgoed lijst van UNESCO. Tijdens een verblijf in Evora kan een bezoek aan de Kathedraal, de Sao Fransisco kerk
met haar wereldberoemde kapel – volledig bekleed met menselijke botten en schedels – en het Romeinse aquaduct zeker niet ontbreken.
Hotel Evora****
Uw reis begint met 2 overnachtingen in een zeer smaakvol en gerenoveerd hotel in Evora. Het ruime aanbod aan faciliteiten die u hier vindt
en het mooi aangelegde zwembad staan garant voor ontspanning na een dagje Evora.

Reisdag 3 met overnachting in voormalig herenhuis - 4 Sterren hotel
Dag 3 - Reguengos de Monsaraz, Vila Vicosa en Estremoz
Vandaag reist u verder langs Reguengos de Monsaraz en Vila Vicosa naar Estremoz. De 1e stop is in Reguengos de Monsaraz, een pittoresk
en middeleeuws stadje dichtbij de Spaanse grens. De stad wordt gekenmerkt door wit gekalkte huisjes en de met kinderkopjes geplaveide
straatjes. Tijdens een bezoek aan Monsaraz voelt het aan of u terug in de tijd gaat.
Na een bezoek aan Monsaraz rijdt u verder richting Vila Vicosa, een charmant plaatsje met grote witte, marmeren huizen en het mooie Paleis
Paco Ducal.
Tot slot rijdt u richting de eindbestemming van deze dag, Estremoz. Estremoz is een schilderachtig stadje gelegen in het noorden van de
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Alentejo. In deze omgeving zijn vele marmergroeven te vinden en dit is ook goed terug te zien in de stad Estremoz. De gebouwen en huizen in
de stad zijn veelal van marmer gemaakt. Geniet in Estremoz van de gezellige straatjes en tal van restaurantjes.
Hotel Estremoz****
U overnacht deze 3e nacht in een voormalig herenhuis in het marmerstadje Estremoz. Het gebouw werd met veel zorg en liefde door de
eigenaar gerestaureerd tot een vriendelijk en comfortabel hotel. In het warme en sfeervolle interieur vind je nog talrijke details uit het
verleden terug zoals marmeren vloeren, houten plafonds, historische azulejos en klassieke meubels. Gelukkig is het comfort wel van vandaag
de dag. Zo is er ‘verstopt’ tussen het groen een heerlijk zwembad en word je in het restaurant verwend met de heerlijkste gerechten uit de
keuken van de Alentejo. Ook prettig: in een paar minuten loop je vanaf hier naar het historische centrum.

Dag 4 tot en met 6 - Van Alentejo reist u naar de Algarve
Dag 4 - Beja
Ga vandaag op verkenning in het mooie stadje Beja en bezoek het kasteel, en het museum welke is gevestigd in het oude klooster. En
geniet van de rust en de omgeving.
Hotel Beja****
Vanavond verblijft u in een mooi 4-sterren hotel in Beja. Het hotel is zeer modern en comfortabel en is een perfecte accommodatie voor een
bezoek aan de 2e stad van de Alentejo.
Dag 5 en 6 – Alvor, Lagos en Sagres
Vandaag verlaat u de Alentejo en gaat u op weg naar de meest zuidelijke provincie van Portugal, de Algarve. De eerste stop is in Alvor, een
klein vissersplaatsje op ongeveer 5 kilometer afstand van Portimão. Het plaatsje kent een typische Portugese sfeer en heeft een klein maar
gezellig centrum. Na en bezoek aan Alvor vervolgt u de reis richting Lagos. Lagos behoort tot de één van de mooiste dorpjes van de Algarve
en is een populaire toeristische bestemming. Lagos heeft een bijzonder relaxte sfeer en de charme van de Zuid-Europese stad worden
gecombineerd met hippe winkeltjes en leuke barretjes.
U zult vandaag verblijven in Sagres, het zuidwestelijkste punt van het Europese vasteland. Sagres is een dorp met een rijke historie. Er
zijn een aantal belangrijke bezienswaardigheden uit de geschiedenis te vinden waaronder Ponta de Sagres, de overblijfselen van een 16eeeuws fort. Tijdens een verblijf in Sagres kan een bezoek aan Cabo de São Vicente niet ontbreken. Dit is het meest zuidwestelijke punt van
Europa met duizelingwekkende kliffen van maar liefst 75 meter hoogte. Dit punt heeft een waaaaaaaaaanzinnig uitzicht over de
Atlantische oceaan, met name bij zonsondergang.
Hotel Lagos***
Deze aankomende 2 nachten verblijf u vlakbij één van de mooiste stranden van de Algarve. Het hotel is zeer gunstig gelegen en het uitzicht
vanaf het dakterras met zwembad en rooftopbar is prachtig. Ook ontbijten doet u met uitzicht vanuit het hoog gelegen restaurant.

Uw reis dag 7 en 8
Dag 7 Faro
Vanuit het meest zuidwestelijke puntje van Portugal rijdt u terug naar het midden van de Algarve richting Faro. Faro wordt door toeristen
meestal alleen vanuit de lucht gezien, maar een bezoek aan de stad is zeker de moeite waard. In het oude centrum hangt een gezellige sfeer
en het is fijn slenteren door de kleine straatjes.
Hotel Faro****
Tijdens de laatste overnachting slaapt u in een modern 4-sterren hotel op een prachtige locatie. Het hotel is omgeven door de jachthaven en
het prachtige landschap van Ria Formosa. Het oude centrum en de gezellige binnenstad liggen naast de deur.
Een letterlijk hoogtepunt van het hotel is het dakterras met zwembad en rooftop bar vanwaar u een prachtig uitzicht heeft over de haven, de
stad, de zee en de in- en uitvarende vissersbootjes.
Dag 8
Op deze laatste dag van uw reis vertrekt u richting het vliegveld van Faro waar u de huurauto inlevert. Vanaf Faro vliegt u terug en zit uw
vakantie er op.

Bij deze 8-daagse Fly-drive Alentejo en Algarve is inbegrepen:
Vlucht naar Lissabon en vanaf Faro terugvlucht naar de luchthaven naar uw keuze (Amsterdam, Eindhoven, Brussel etc.)
Luchthavenbelastingen en brandstoftoeslag
2 nachten in een heerlijk 4-sterren hotel in Evora
1 nacht in een voormalig herenhuis in Estremoz
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1 nacht in een mooi 4-sterrenhotel in Beja
2 nachten aan het strand in Lagos
1 nacht in een modern 4-sterren hotel op een prachtige locatie in Faro
7x ontbijt
Autohuur via Europcar (Categorie B - Seat Ibiza of gelijkwaardig)
Reisgids van Portugal
Diensten van onze lokale agent in Portugal

Deze schitterende fly-drive is al te boeken vanaf € 499,- per persoon.
Exclusief
Overige maaltijden
Uitgaven van persoonlijke aard
Fooien
Reis- en/of annuleringsverzekering
Bijdrage Calamiteitenfonds
Reserveringskosten

Ruimbagage en maaltijden en drankjes aan boord zijn afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij al dan niet inbegrepen.
Informeer gerust naar de prijs en beschikbaarheid voor de datum die u in gedachten heeft. Wij maken graag een passend voorstel
voor u.
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