
 11-daagse singlereis 50+ naar
 Lissabon en de Algarve!
 Portugal: het land van azuurblauw water, rotsformaties en
goudgele stranden. Land van zeevaarders en ontdekkingsreizigers. Van gekleurde 
wandtegeltjes, port en fado. Lissabon en de Algarve.
Ga met mij mee! En ontdek al dit moois in een persoonlijk samengestelde reis.
Vertrek op 24 mei naar Lissabon. Daar sta ik jullie op te wachten! We rijden richting
het authentieke Obidos, iets ten Noorden van Lissabon, voor de eerste avond.
Eerst koffie met een pastéis de nata of liever een lokale
kersenlikeur? Deze middag maken we een spectaculaire
wandeling over de stadsmuren van Obidos en gebruiken
we de maaltijd samen.
De 25ste in de ochtend is er nog gelegenheid om een
rondje op eigen gelegenheid in Obidos te maken, na de
lunch gaan we richting Lissabon. In de vroege avond maken 
we een wandeling o.b.v. Kim richting de dinerlocatie, waar
we hopelijk gaan genieten van het Portugese levenslied;
de Fado.
Donderdag 26 mei gaan wij om 10.00 uur met een
Nederlandse, maar in Portugal woonachtige, gids fietsen in
Lissabon! Omdat Lissabon nogal heuvelachtig is, beginnen
we bovenaan en eindigen in de wijk Belém, waar het symbool van de stad Lissabon,
de toren van Belém staat. In de middag is er alle gelegenheid om gebruik te maken van
de 24 uurs Lissabon pas. Deze kun je gebruiken in het openbaar vervoer en voor een
bezoek aan diverse musea. Ga zelf op ontdekking, of ga mee met Kim die een leuke
route heeft voorbereid. De avond is het diner naar eigen invulling.
Vrijdag 27 mei in de ochtend gaan we gezamenlijk naar Sintra, waar vroeger de
koningen van Portugal hun zomerverblijven hadden. Tegenwoordig staat het op
de Unesco werelderfgoedlijst. Sintra is een groot openluchtmuseum. Kim neemt je
mee langs de hoogtepunten. Na de lunch gaat de bagage mee in de
minivan en op naar.......Albufeira. Het vertrekpunt 
voor de all-in strandweek
in de Algarve.



Zaterdagmorgen staat in het teken van de lokale Markt in Loulé. Je kunt de markt in 
je eigen tempo bekijken tot we op het verzamelpunt weer samenkomen. Eind van de 
middag brengen we lekker door aan het zwembad van ons hotel. Omdat we hier verblij-
ven op basis van het all-in concept kunnen we naar hartenlust langs de bar voor lekkere 
drankjes.
De 29ste mei is naar eigen invulling. In de middag kun je met Kim via het strand naar de 
oude binnenstad wandelen voor een indruk van Albufeira
Maandag 30 mei zoeken we een mooi baaitje in de buurt op: Praia de Sao Rafael.
Dit kleine idyllische strand ligt tussen de kliffen en is hier en daar door rotsen
onderbroken. Dit is waar deze kust bekend om is; goudgele stranden en azuurblauw 
water.
Dinsdag de 31ste gaan we na de middag naar Silves, ongeveer een uur rijden vanuit
Albufeira. Deze plaats was de hoofdplaats in het Moorse tijdperk. We wandelen rond 
in het Moorse kasteel dat dramatisch boven de stad uitrijst. Na de wandeling is het tijd 
voor een versnapering: een wijnproeverij in het achterland. 
Woensdag 1 juni is voor de wandelliefhebbers. We lopen een deel van de Seven Haning 
Valleys op ongeveer 40 min. van Albufeira. Dit is wel voor de enthousiaste wandelaar 
want soms is het even klimmen. Maar de uitzichten zijn prachtig! Wil je niet wandelen 
maar de grotten van Benagil vanaf het water aanschouwen dan is een boottocht een 
optie.
Donderdag 2 juni is voor relaxen. Of last-minute souvenir inkopen in het gezellige oude 
centrum van Albufeira
Vrijdag 3 juni zit het er op. Ik weet zeker dat je terug kunt kijken op een heerlijke,
gevarieerde vakantie.

Deze reis is inclusief
- Vlucht naar Lissabon, retour vanaf Faro
- Vervoer van en naar vliegveld
- Vervoer naar de diverse excursies in een minivan
 door Kim en collega.
- Alle overnachtingen, inclusief alle dagen ontbijt
- Diner op de eerste avond
- Een all inclusive verblijf in Albufeira
- Dorps/stadswandelingen met Kim
- 24 uurs kaart Lissabon
- Fietstocht in Lissabon
- Bezoek aan de markt Loulé
- Bezoek aan Silves, het kasteel en de wijnproeverij
- Wandeling Seven Hanging Valleys

Deze reis is exclusief
- Consumpties bij diner op de eerste drie dagen
- Lunch op dag 1,2,3 en 4 en Diner op dag 2 en 3
- Optionele excursies zoals boottocht aan de Algarve
- Koffie-/borrelstops onderweg
- Optioneel diner in een bekend piri-piri restaurant
 bij Albufeira

Prijs
1 persoon op een 1-persoonskamer € 1590,00
Indien voor een kamer kiest met
gedeelde badkamer in Lissabon € 1540,00
(wel eigen slaapkamer)
2 pers. op een 2-persoonskamer        p.p. € 1200,00

Voor meer informatie ofboekingen: www.indereiskoffer.nlkim@indereiskoffer.nl
06 246 650 14


