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Hieronder vind je extra informatie van je reis 

Verblijf 

Je verblijft in een vrij gelegen klassieke Portugese villa, gelegen in de kustplaats Viana do Castelo.   
Het noorden van Portugal is landelijk, groen en kalm. Je vindt er eindeloze wijngaarden, historische steden, rustige 
stranden en prachtige natuurgebieden. En Porto is een bruisende stad! De temperatuur is heerlijk. 

Activiteiten 

Een vakantie in dit prachtige stukje Portugal biedt allerlei mogelijkheden, bijvoorbeeld: 

• Haven en stranden van Viana do Castelo 

• Wandelen of kajakken in het natuurpark Peneda Geres 

• Boottocht over de Lima rivier en de Atlantische oceaan  

• Surfles in Afife   www.abcescoladesurf.com 

• Jetskiën , zeilen en kanoën op de Lima rivier 

• Rodelen, watertrekking , quad rijden, canyoning   en raften in het dichtbijgelegen adventure park 

• Ga de omringende bergen in om te wandelen of te mountainbiken 

• Bezoek Braga of Porto 

• Laat je verrassen bij een portproeverij  

• Bezoek Santa Luzia per kabelbaan  

Vervoer 

• Je vliegt vanaf Amsterdam naar Porto en weer terug met Swiss / Lufthansa:  

- Heenreis: vertrek 25 juli 07:00  aankomst 11:35  

- Terugreis: vertrek 3 augustus 12:10 aankomst 18:35 

LX 737 W 25JUL 1 AMS ZRH HK24 0700 0825           LX2060 W 25JUL 1 ZRH OPO HK24 1030 1135 

LH1177 K 03AUG 3 OPO FRA HK24 1210 1550         LH 998 K 03AUG 3 FRA AMS HK24 1 1720 1835  

ZRH = Zurich, OPO = Oporto, FRA = Frankfurt 

Deze tijden zijn onder voorbehoud 

• Transfer van en naar de luchthaven 

• Openbaar vervoer (treinstation op loopafstand) of ter plekke een bus huren 

Bijzonderheden 

Gezondheid 

•  Geen bijzonderheden 

Reispapieren 

• Voor deze reis heb je een 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: 

• Vliegtickets 

• Transfer van en naar luchthaven 

• Accommodatie 

Exclusief: 

• Excursies;  

• Proviand;  

•  Evt. kosten m.b.t coronamaatregelen  

https://portugalvacations.net/fr/produits/villa-louise
http://www.portugal-vakantie.info/noord-portugal.html
http://www.portugal-live.com/nl/portugal/viana-do-castelo/index.html
http://www.wandeleninportugal.info/natuurpark_peneda_geres.htm
http://www.abcescoladesurf.com/
http://www.penaaventura.com.pt/
http://www.portugal-reizen.travel/rondreizen-en-informatie-braga.html
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