Portugal
8 Dagen - Voor de lezers en de vrienden van landbouwleven
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Reisroute

Van 2 tot 9 oktober 2022
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Uw dagelijkse programma:
Dag 01 : Zondag 2 oktober : Brussel – Lissabon - Evora
Vertrek om 09u20 en aankomst in Lissabon om 11u10. Ter plaatse wordt u ontvangen door uw
plaatselijke gids.
Lunch.
Begeleide rondreis van Lissabon, het Jerónimos-klooster (1496) en bezoek aan de Santa Maria kathedraal
(1147). Vervolgens een stop aan de toren van Belém. Elegante toren gebouwd om het Jerónimos-klooster
te verdedigen. Daar zal u ook het Padrão dos Descobrimentos bezichtigen. Het is een monument ter ere
van de Portugese ontdekkingsreizigers die in de 15de en 16de eeuw de wereld hebben verkend.
Degustatie van een Pastéis de Belém, kleine taartjes gevuld met pudding. Daarna, een wandeling in het
historisch centrum van Alfama. Deze is de oudste wijk van Lissabon.
Transfer naar uw hotel in Evora, waar u zal dineren en overnachten in Évora Hôtel****
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Dag 02 : Maandag 3 oktober : ÉVORA – MOURÃO - ÉVORA
Ontbijt.
Vervolgens vertrekt u voor een bezoek (ong. 3u) aan de boerderij Murteira Grave en Herdade da Galeana.
Samen goed voor 800 stuks vee van het Brava ras. Het domein heet "Paraíso do Toro Bravo". U zal er een
rondleiding krijgen van de site, gevolgd door een bezoek aan de fokkerij. De fokker zal u ter plekke
begeleiden zodat u in alle veiligheid de kalveren, ossen, stieren en koeien van dichtbij kan observeren.
Typische lunch in de omgeving.
Rondleiding door Evora; het stadsmuseum, omgeven door muren die dateren uit de Romeinse tijd. Een
panoramische tour zal u Plaza do Giraldo en 5e van oktober straat (dag van de Republiek) laten zien. Aan
nummer 28 bewondert u een opmerkelijke nis versierd met aardewerk. Bezoek aan de kathedraal en de
Romeinse tempel, van Korinthisch type die werd gebouwd in de 2e eeuw en gewijd aan Diana. We leiden
je naar het hart van de São Francisco-kerk, evenals de kapel met botten.
Terug naar uw hotel in Evora voor diner en overnachting.
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Dag 03 : Dinsdag 4 oktober : ÉVORA – CARTUXA – CAMPO MAIOR – ÉVORA
Ontbijt.
Weg naar de Adega Cartuxa, (ong. 1u) (wijngaard) Quinta de Valbom, een seculier gebouw, omgeven door
wijngaarden, dat in 1776 een belangrijke "pers" werd die de productie van de regio absorbeerde en in de
negentiende eeuw werd verworven door de familie Eugénio de Almeida, die in de loop van de tijd
renovaties en uitbreidingen ondernam.
De Stichting Eugénio de Almeida omvat de wijngaarden van de landgoederen Pinheiros, Casito, Álamo de
Cima, Álamo da Horta en Quinta de Valbom. Het heeft meer dan 600 hectare met een eigen teeltgebied
en wijngaarden in het proces van permanente renovatie en conversie. De normen die zijn gedefinieerd
voor de kwaliteit van de druiven zijn zeer veeleisend, met zorgvuldige analyse en selectie van percelen
(afhankelijk van de aard van de grond, het reliëf, de zon).
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Bezoek aan de wijnkelder terwijl u geniet van de unieke omgeving van de wijngaard. U ontdekt de
technische evolutie van de wijnproductie en eindigt met 1 proeverij.
Als u vervolgens een traditionele Cortiçarte "kurk" -fabriek ontdekt, raakt u vertrouwd met het
productieproces van dit materiaal, van het verwijderen van de schors tot het eindproduct, evenals de
marketing en de verschillende gebruikswijzen. Portugal is 's werelds grootste kurkproducent.
Ga verder naar Estremoz, de oude stad, helemaal wit, gelegen in een regio waar marmergroeven in
overvloed zijn. Estremoz is een rustige stad, omringd door wallen in Vauban-stijl en gedomineerd door de
donjon van een middeleeuws kasteel. Rondleiding door de bovenstad: de donjon, de Rainha Santa
Isabel-kapel met zijn prachtige aardewerk met scènes uit het leven van koningin Sint Isabella van Aragon,
de audiëntiezaal van koning Dinis, met een prachtige gotische zuilengalerij in marmer.
Typische lunch in een restaurant tijdens het bezoek.
In de namiddag, richting Campo Maior voor het bezoek aan de Monte Alto boerderij (reis van ong. 1u30).
Gelegen in het dorp Nossa Senhora da Graça dos Degolados. Op een oppervlakte van 300 hectare ziet u
uitgestrekte gebieden met steeneiken (bossen) en grasland voor Alentejo-varkens, zwarte varkens (340
stuks) en een kudde van 450 schapen van het Merino-ras.
Terug naar uw hotel in Evora voor het diner en de overnachting.
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Dag 4 : Woensdag 5 oktober : ÉVORA – VALE DE SANTARÉM – SANTARÉM – ALPIARÇA – PERNES FÁTIMA
Ontbijt.
Bezoek aan een veeboerderij "Alentejana", een lokaal ras dat op grote schaal wordt geëxploiteerd voor
vleesproductie (Herdade Mouchão do Esfola Vacas - 90 stuks vee - vrouwtjes – duurt ong. 1-1u30).
Daarna gaat u verder naar Santarém: de stad was een van de belangrijkste in het middeleeuwse
Portugal, zoals blijkt uit het grote aantal kloosters
Degustatie en lunchen in een typische taverne.
Bezoek in de namiddag aan een paardenfokkerij van 80 Lusitanische paarden (Miguel Veiga – Quinta da
Broa, – 1u30). De fokkerij streeft er vooral naar om Lusitanische volbloedpaarden te creëren die in staat
zijn om internationaal te concurreren, met respect voor de morfologische en karakteristieke kenmerken
die het Lusitanische ras identificeren.
Daarna gaat u verder naar Pernes om een olijfgaard te bezoeken (ong. 1u) - Azeite - Quinta do Juncal. De
olie, op de markt gebracht onder de merknaam Quinta do Juncal, is meerdere malen onderscheiden
geweest op regionaal en nationaal niveau, en met name in restaurants, en winkels in de gastronomische
sector voor de export.
Transfer naar uw hotel Essence Inn Marianos**** in Fátima. Diner en overnachting.
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Dag 5 : Donderdag 6 oktober : FÁTIMA – BATALHA – NAZARÉ - ALCOBAÇA - FÁTIMA
Ontbijt.
Ontdekking van het heiligdom van Fátima, beroemd sinds 1917 dankzij de verschijningen van de Heilige
Maagd. U bezoekt de kapel van de verschijningen met het standbeeld van Onze-Lieve-Vrouw van Fátima.
Daarna volgt Batalha voor een bezoek aan het klooster van Santa Maria da Vitoria, een meesterwerk van
gotische en Manuelijnse architectuur. Het staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO en werd rond de
15e eeuw gebouwd in opdracht van de koning van Portugal. Dit klooster herbergt vele schatten; met zijn
prachtige schip, zijn koninklijke kloostergang en zijn kapittelzaal.
Lunch van vis in een restaurant op het pittoreske strand van Nazaré.
In de middag, bezoek aan een coöperatie van appelproducenten van Alcobaça. U bezoekt het pand waar
u de opslagprocedure, de kalibratie en de verpakking kunt ontdekken, evenals, afhankelijk van de
coöperatie of de producent, de verwerking.
Bezoek aan een faience fabriek. Deze decoratieve kunst kenmerkt Portugal.
Vervolgens keert u terug naar uw hotel Essence Inn Marianos**** in Fátima voor het diner en de
overnachting.
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Dag 6 : Vrijdag 7 oktober : FÁTIMA –COIMBRA – COIMBRÃO – MONTE REDONDO- FÁTIMA
Ontbijt.
We rijden naar Coimbra, een universiteitsstad die de Mondego domineert. De oude hoofdstad van
Portugal heeft vele dichters geïnspireerd die het hebben gewijd als de stad van "Kunst en Letteren".
Ontdek in Coimbra de universiteit, een van de oudste van Europa. We vervolgen onze wandeling naar de
benedenstad en hebben de mogelijkheid om door de "Republieken" (studentenhuizen) te gaan en de
tradities te ontdekken die het leven van studenten markeren.
Typische lunch.
Vervolgens een ontmoeting met een producent van groenten, bos-, aromatische en sierplanten - Germi
Planta - Uziel de Carvalho, Lda.
Stop in de namiddag bij de graanverwerkingsfabriek in Coimbrão.
Vervolgens een ontmoeting met een producent van groenten, bos-, aromatische en sierplanten - Germi
Planta - Uziel de Carvalho, Lda.
Vervolgens keert u terug naar uw hotel Essence Inn Marianos**** in Fátima voor het diner en de
overnachting.
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Dag 7 : Zaterdag 8 oktober : FÁTIMA – ÓBIDOS – LOURINHÃ – NEGRAIS – SINTRA – LISSABON
Ontbijt.
Vertrek naar Obido. Een mooie middeleeuws, ommuurde stad. Proeverij van "Ginja", een traditionele
likeur gemaakt van kersen.
Verder naar Lourinhã, voor het bezoek aan Agro ABA, een melkveebedrijf. 350 stuks vee van Holstein Frisia ras.
Typische lunch van speenvarken in Negrais.
In de middag bezoekt u Sintra, een stad met een magische sfeer. Bezoek aan het paleis en wandeling
door het historisch centrum. Mogelijkheid om de heerlijke queijada (taartje) te proeven, de specialiteit
van de stad.
Vertrek naar de regio van Lissabon en
overnachting.

intrek in het in het Lezeiria Parque**** hotel. Diner en

Dag 8 : Zondag 9 oktober : LISSABON – BRUSSEL
Ontbijt.
Transfer naar de luchthaven voor de terug vlucht naar Brussel.
Vertrek om 12u05 en aankomst ongeveer om 15u45.
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Prijs per persoon in een tweepersoonskamer : 1.795 €

(Op basis van minimum 30 deelnemers)
De wisselkoers blijft onderhevig aan fluctuaties.
Single supplement : 295 €

De prijs is inclusief :
De vluchten Brussel – Lissabon – Brussel met Brussels Airlines in economy class
Alle verplaatsingen met zeer comfortabele bussen
Het verblijf in de vermelde hotels of evenwaardig
Alle maaltijden, van de lunch op de eerste dag tot het ontbijt op de laatste dag
Drankjes tijdens de lunch en 's avonds ¼ wijn of 1 biertje of water
De vermelde excursies in groep begeleid door een een Portugese franstallige gids
Onze drietalige reisbegeleider(ster), vanaf Brussel
De Garantiefonds
De "kwaliteitsservice" van Fairway Travel
Oortjes, tijdens de bezoeken

Niet inbegrepen in de prijs :
Luchthaventaksen, vandaag zo’n: 55 € p/p

De persoonlijke uitgaven en de niet vermelde diensten in het programma.
Fooien voor gids en chauffeur
De dranken
De eventuele verzekeringen (zie praktische informatie)

De inschrijvingen worden afgesloten op 31 juli
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Praktische informaties

Praktische informaties :
Formaliteiten: Identiteitskaart
Munteenheid: Euro

Voorwaarden :
Deze verzekering is geldig vanaf het ogenblik uw inschrijving effectief is (ontvangst van de
getekende bestelbon en de betaling van het voorschot). Effectief betekent dat vanaf deze
datum elke annulering of wijziging kosten met zich zal meebrengen. De volledige
voorwaarden kunt u inkijken bij het ondertekenen of op vraag.
Het voorschot moet in ons bezit zijn binnen de tien dagen na de inschrijving. Voorschot per
persoon 500 € bij de inschrijving + de prijs van de verzekering (indien gewenst). Het saldo
bedrag moet uiterlijk op 1 september betaald zijn. Fairway Travel behoudt het recht om de
reservering te annuleren indien deze voorwaarden niet gerespecteerd worden.
Annuleringskosten :
Meer dan 46 dagen voor vertrek: 30% van de totale reissom
Vanaf 45 dagen voor vertrek: 100% van de totaalprijs van de reis
Inschrijving :
FAIRWAY TRAVEL
Keltenlaan, 7 - 1040 Brussel
TEL : 02/762.78.78 - e-mail : info@fairwaytravel.be
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Verzekering
Annuleringsverzekering (niet-terugbetaalbaar) :
€147 per persoon in een tweepersoonskamer
€171 per persoon in een éénpersoonskamer
Deze verzekering is geldig vanaf het ogenblik uw inschrijving effectief is (ontvangst van de
getekende bestelbon en de betaling van het voorschot).
Effectief betekent dat vanaf deze datum elke annulering of wijziging kosten met zich zal
meebrengen.
In het geval van annulering omwille van niet eerder bestaande medische redenen zal de
verzekering u de annuleringskosten terugbetalen (naargelang de voorwaarden).
Niet verzekerd: aanslagen, epidemieën, natuurrampen, betaalde sporten, moedwillige daden,
bestaande niet-gestabiliseerde ziektes, depressieve aandoeningen. De volledige voorwaarden
kunt u inkijken bij het ondertekenen of op vraag.
All In verzekering, annulering, bagage en bijstand (niet-terugbetaalbaar):
€183 per persoon in een tweepersoonskamer
€212 per persoon in een éénpersoonskamer
Bijstand, wanneer u betrokken bent bij een ongeval ter plaatse moet u meteen contact opnemen
met de verzekering om een dossier te openen. Zij zullen u ook doorverwijzen naar een ziekenhuis
in functie van hun internationale akkoorden en de ernst

