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Hieronder vind je extra informatie van je reis
Verblijf
Je verblijft tijdens deze vakantie in de prachtige, vrij gelegen Quinta da Bela Vista, een 18e eeuwse ‘quinta’ die grenst
aan het indrukwekkende natuurpark Serra da Arrabida. Het oord ligt slechts 4km bij de zonovergoten Portugese kust
vandaan. Quinta da Bela Vista heeft een ruime tuin van 400 m2, een zwembad en een tennisveld.

Activiteiten
Een greep uit de vele activiteiten die mogelijk zijn:
• Dolfijnen spotten
• Surfen in Costa da Caparica of in Coba da Roca
• Wandelen in de omgeving van Azoia
• Bezoek de paleizen en kastelen van Sintra, een stad
die op de werelderfgoedlijst staat
• Bezoek Lissabon en Setubal
• Kayakken of varen op een bananenboot in Sesimbra
• Bezoek Coba da Roca, het meest westelijk gelegen
punt van Europa met een adembenemend uitzicht
over de Atlantische Oceaan
• Bergwandelen in nationaal park Serra da Arrabida
• Bezoek zonnige stranden van o.a. Troia, Sesimbra,
en Costa da Caparica
• Ga ondergronds in de grotten van het rotseiland
Berlenga
• Breng een bezoek aan het havenplaatsje Cascais
• Ga varen of zeilen op de Taag en bekijk Lissabon
vanaf het water
• Wandelen langs de kust over metershoge kliffen in
het natuurpark de Sintra Cascais
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Vervoer
Heen en terugreis:
• Heenreis: vertrek vanuit Amsterdam om 16:25 uur, aankomst in Lissabon om 18:30 uur, vluchtnr.: HV5955
• Terugreis: vertrek vanuit Lissabon om 15:40 uur, aankomst in Amsterdam om 19:35 uur, vluchtnr.: HV5952
Vervoer ter plaatse:
• Huurauto’s
Bijzonderheden
Gezondheid:
•
Geen bijzonderheden
Reispapieren
• Voor deze reis heb je een geldig paspoort of ID kaart nodig. Deze moet tenminste nog 3 maanden geldig zijn
op de datum dat je vertrekt.
Reissom
Voor deze reis geldt voor de reissom:
Inclusief:
• Heen- en terugreis met vliegtuig
• Verblijf ter plaatse in villa met zwembad
• Huur en verbruikskosten van vervoermiddelen ter plaatse
Exclusief:
• Uitgaven van persoonlijke aard
• Proviand, circa €100,- per persoon, afhankelijk van keuzes van de groep
• Excursiekosten, circa €175,- per persoon, afhankelijk van keuzes van de groep
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