Rondreis Centraal en Zuid Portugal,
Het andere Portugal leren kennen!

Tijdens deze 13 daagse-reis verblijft u in vier verschillende accommodaties van waaruit u dagtrips kunt maken naar
bezienswaardigheden in de buurt. U begint uw reis in Faro waar er een auto voor u klaar staat en via Porto vliegt u
weer huiswaarts.
De reissom voor uw verblijf bedraagt € 865 (juli en augustus € 975) voor 2 personen. Dit is inclusief 12
overnachtingen met ontbijt en bedlinnen/handdoeken en schoonmaakkosten. Deze reis is het gehele jaar te boeken.
Buiten het hoogseizoen om is het ook mogelijk te combineren met onze rondreis “Centraal-Noord Portugal” informeert
u naar de mogelijkheden. Alles is op basis van beschikbaarheid.
Overige bijkomende kosten: (vlieg)reis en autohuur. Deze prijzen zijn afhankelijk van het seizoen, wij kunnen u hierin
adviseren.
Waar verblijft u en wat is daar in de omgeving te zien en te doen?
1. Uw reis begint in het zuiden bij Monte São Miguel. Dit authentieke Alentejaans huis ligt op ca 120 kilometer
boven Faro in het dorpje Amoreiras Gare mooi gesitueerd temidden van ongerepte natuur. Twee van de
huisjes zijn als vakantiehuis beschikbaar. Monte São Miguel is bij uitstek de plaats om tot rust te komen te
midden van een uitbundige flora en fauna. Vogelaars kunnen hier hun hart ophalen aan de grote
verscheidenheid van bijzondere vogels. Alles ademt de eenvoud (of wel de rijkdom) van het landleven. Het
huis is gelegen in de Alentejo, een deel van Portugal waar de tijd lijkt te hebben stil gestaan. Hier neem je
nog de tijd om te kijken naar een adembenemende sterrenhemel met alleen het geluid van krekels op de
achtergrond.

2.

Na drie dagen rijdt u 75 kilometer noordwaarts naar Olival das Hortas in Grandola. Olival das hortas is een
kleinschalig ecologisch resort gelegen in de provincie Alentejo aan de 'Costa Azul'. Deze quinta ligt in een
beschermd natuurgebied de 'Serra de Grândola'. Het is omringd door olijfbomen, kurkeiken en vele andere
fruitbomen.Pluk je verse sinaasappels zo van de boom en geniet van de stilte in je hangmat of ligstoel. Op het
landgoed dat 12 ha telt, liggen 3 gebouwen waarvan er twee zijn verbouwd vakantiehuisjes. De
vakantiewoning “de Ruïne” ligt op een hoger gedeelte van de heuvel in een carré, besloten met maximale
privacy en een mooi groot terras. Het is een 4 persoons huisje en is van alle gemakken voorzien, incusief een
complete ingerichte keuken.Een heerlijke plek om uit te rusten en s”avonds lekker uit eten te gaan in het
pittoreske stadje Grandola.

3.

Weer 220 kilometer verder naar het noorden ligt Quinta do Cotovia, bij Tomar. Quinta do Cotovia is een
kleinschalig vakantiecomplex iets boven Lissabon. U verblijft hier in Casa Verde een studio met een
kitchenette. Quinta do Cotovia beschikt over een zwembad. De omgeving leent zich uitstekend om een
mountainbike tocht te ondernemen, er zijn mooie route’s uitgestippeld. Tomar, de stad van de Tempeliers,
met haar klooster Convento de Cristo ligt op een steenworp afstand. Ook Fatima, de bedevaartplaats van
Portugal is een bezoek meer dan waard.

4.

Tot slot reist u naar uw laaste accommodatie van deze rondreis Bed and Breakfast Casa Traca, bij
Arganil. Dit is een mooie rit van 115 kilometer. Casa Traca is een kleinschalige B&B met 4 themakamers. Al
naar gelang van beschikbaarheid verblijft u in de Classic Room, de Retro Room, de Byzanthium Room of de
Far East Room. Tijdens uw verblijf kunt u gebruik maken van één van de vele zitjes in de tuin, bij de volière
of in de boomgaard. B&B Casa Traca ligt op korte afstand van de Serra do Acor met Fraga da Pena
(watervallen) en Piodao (leistenen dorp) en Serra da Estrela (hoogste bergketen op het vaste land van
Portugal). B&B Casa Traca ligt in een wandelgebied voor lange afstandswandelingen en regionale
wandelingen. In deze omgeving kunt u heerlijk zwemmen in de rivieren de Alva en de Mondego aan één van
de vele Playa Fluvials.

5.

De laatste dag reist u door naar Porto, Maia alwaar u het vliegtuig terug naar Nederland neemt. Dit is een rit
van 175 kilometer. Afhankelijk van het tijdstip van uw vlucht of omdat u gewoon het prachtige Porto nog wil
bezoeken kunnen wij een hotel voor u boeken nabij de luchthaven van Porto. Het is ook mogelijk om de reis
in tegengestelde volgorde te maken. U kunt in dat geval uw reis verlengen met een verblijf van 3 dagen in
een bed and breakfast vlakbij Albufeira in de Algarve.

Optioneel bij te boeken:

Wandelen onder begeleiding van een gids: € 60 voor de gehele groep (B&B Casa Traca)

Kayaktocht voor 2 of meer personen €25 per persoon (B&B Casa Traca)

Boottocht op Rio Zezere inclusief lunch én waterskiën en/of bananenboot € 50 per persoon, maximaal 4
personen, duur is 4 uur (Quinta do Cotovia)

Diner bij Bed and Breakfast Casa Traca op dag van aankomst € 12,50 p.p. inclusief drankjes

Diner aan huis bezorgd € 14 per persoon (Monte Sao Miguel)

Dolfijnen € 60 per persoon (Olival das Hortas)

Massage, sauna en schoonheidsbehandeling prijs op aanvraag (Olival das Hortas)
Bij te boeken extra nachten:

Quinta do Cotovia € 55 per nacht exclusief ontbijt

Bed and Breakfast Casa Traca € 60 per nacht inclusief ontbijt

Monte São Miguel €35 per nacht exclusief ontbijt

Olival das Hortas € 65 per nacht exclusief ontbijt, in het hoogseizoen € 95 per nacht

Hotel Porto nabij vliegveld € 60 per kamer/per nacht (prijs kan iets afwijken)

B&B in São Bartolomeu de Messines €100 voor 3 dagen, hoogseizoen € 175 inclusief ontbijt

Quinta das Colinas en/of Porto
Voor boekingen en meer informatie kunt u contact opnemen met Bed and Breakfast Casa Traca via
casatraca@hotmail.com
Via de mail kunt u een reservering aanvragen waarna u zo snel mogelijk bericht krijgt over de beschikbaarheid.
Contactgegevens:
José van der Zwan
Bed and Breakfast Casa Traca
casatraca@hotmail.com
+351 235 010 057
+351 967 479 752

