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Hieronder vind je extra informatie van je reis 

 

Verblijf 

Je verblijft in een charmante witte villa met prachtig uitzicht op de Atlantische oceaan. Villa Leonor, ooit 
een oude boerderij, ligt in de kustplaats Cascais en is een heerlijk toevluchtsoord om tot rust te komen. 
Prachtige heuvels en bomen omringen de villa, evenals uitzicht op de oceaan en een heerlijk nabijgelegen 
strand dat op loopafstand ligt. 
 
Het privézwembad heeft een 
kleine duikplank voor de meer 
avontuurlijke gasten en ligstoelen 
om van de zon, natuur en rust te 
kunnen genieten.  
Het balkon van de villa op de 
eerste verdieping kijkt uit over de 
prachtige kustlijn, stranden en 
horizon, en is uitgerust met 
voldoende zitplaatsen om met 
een groot gezelschap gezellig te 
tafelen. 
Voor de actieve gasten is er ook 
een eenvoudige tennisbaan, 
tafeltennistafel en 
fitnessapparaten te gebruiken. 
  

https://www.oliverstravels.com/portugal/lisbon-coast/cascais/villa-leonor/


 
 

Pagina 3 van 5 
 

 

Activiteiten 

Villa Leonor ligt op slechts 10 minuten afstand van het strand van Guincho, een fantastisch strand om een 
golf te pakken in het enigszins woelige water of om te genieten van het weer en te eten in een restaurant. 
Een ander geweldig strand om te bezoeken is het Ursa strand, met goudkleurig zand tegen opvallende 
rotsformaties en een prachtig uitzicht.  
Het is een schitterende plek om de prachtige natuur 
te bekijken en te bereiken via een wandeling vanaf 
de omringende kliffen.  
 
De kust van Lissabon, waarin Villa Leonor ligt, is een 
sensationele strook met gouden stranden, met 
golven bezaaide kliffen en levendige stranden waar 
het hele jaar door surfers hangen, wachtend op de 
beste golven. Maar er is meer dan alleen dat.  

Duik onder de oppervlakte, neem surfles, ontdek 
verborgen baaien, proef bij lokale restaurants, 
wandel door de ongerepte natuurparken, bezoek het 
prachtige Lissabon en loop door het sprookjesachtige 
Sintra. En dat alles binnen 30 kilometer afstand. 
 
 
 
 

Lissabon is de hoofdstad en de grootste stad van Portugal. Het is bovendien de populairste bestemming 
voor een stedentrip in het land. De laatste jaren is de stad uitgegroeid tot een geliefde bestemming voor 
een korte of lange citybreak. Alleen al de historische binnenstad biedt genoeg afwisseling voor enkele 
dagen. Wil je niet alleen het historische centrum bezoeken, dan zijn de stadsdelen Belém en Parque das 
Nações leuk voor de afwisseling. 
 
Sintra, UNESCO werelderfgoed, is een 
plek die je niet mag overslaan.  
Bij dit dorp zijn de oude 
buitenpaleizen van de voormalige 
koningen van Portugal te vinden.  
Als je aankomt in Sintra, is het alsof je 
in een sprookje bent beland. Het staat 
er vol met prachtige kastelen, paleizen 
en landhuizen, omringd door de 
mooiste tuinen en parken. 
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Vervoer 

Met het vliegtuig volgens het onderstaande vluchtschema reis je naar Lissabon.  

Vanaf het vliegveld heb je alle dagen beschikking over vier huurauto’s 

 

 

 

 

 

 

 

Bijzonderheden 

Gezondheid: 

• Voor deze reis moet je een normale gezondheid en conditie hebben. 

 

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. 

 

Inclusieve en exclusieve kosten 

Inclusief: 

• Heen- en terugreis 

• Huur van de accommodatie 

• Huurauto’s (excl. brandstof excursiekilometers)  
 
Exclusief: 

• Proviand (ca. €75,-) 

• Excursies en excursiekilometers (ca. €100,-) 
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