
REIZEN

Het lijkt misschien te mooi om waar 
te zijn: zelf de allermooiste plekjes 
van de streek Alentejo in Portugal 
ontdekken: maar het kan, met deze 
fantastische Libelle-rondreis. 

REISSCHEMA
DAG 1: Quarteira
De rondreis start in Quarteira, op  
25 kilometer van Faro. U reist met uw 
huurauto naar het eerste hotel. 

DAG 2: Quarteira-Setubal 
(ca. 235 km)
U rijdt in noordelijke richting naar 
Setubal, een levendige havenplaats 
onder Lissabon. Daar kunt u de vis-
markt bezoeken of met de ferry naar 
het schiereiland Troia. Onderweg naar 
Setubal zijn bezoekjes mogelijk aan 
Lagos of aan de schitterende stranden 
van Vila Nova de Milfontes.

DAG 3: Setubal-Lissabon 
(ca. 70 km)
Na het ontbijt gaat de reis naar Lissa-
bon, de hoofdstad van Portugal die 
bol staat van cultuur en eeuwenoude 
historie. De stad ademt een heerlijke 
sfeer uit met kleine straatjes en de 
bekende kleine trams, die zich door 
de steile straatjes omhoogtrekken. 
Prachtige pleinen met fonteinen en 
een mooi gelegen kasteel met een 
magnifiek uitzicht op de stad. 

DAG 4: Lissabon of Sintra
Natuurlijk kunt u vandaag weer 
Lissabon bekijken, maar ook Sintra is 
de moeite waard, een prachtige plaats 
aan de voet van het gelijknamige ge-
bergte. Haar unieke paleizen hebben 
de UNESCO doen besluiten Sintra tot 
werelderfgoed te benoemen. Ook de 
badplaatsen Cascais en Estoril zijn 

prachtig en een bezoekje waard. 

DAG 5: Lissabon-Fatima 
(ca. 135 km)
Na nog een wandeling door Sintra 
staat het bedevaartsoord Fatima op 
het programma. Maak eventueel een 
uitstapje naar Batalha waar het klooster 
– start van de bouw in het jaar 1386 – 
de meest in het oog springende 
bezienswaardigheid is.

DAG 6: Fatima-Évora 
(ca. 220 km)
Évora staat niet voor niets op de 
UNESCO Werelderfgoedlijst. Deze 
meer dan tweeduizend jaar oude plaats 
herbergt vele historische monumenten, 
zoals het Romeinse aquaduct, de 
Diana tempel, diverse mooie kerken 
en de Capela dos Ossos, een kapel 
die – heel luguber – bekleed is met de 
botten van overleden personen.

DAG 7: Évora-Quarteira 
(ca. 225 km)
Van Évora rijdt u verder zuidelijk naar 
de Algarve. Onderweg is een uitstapje 
naar Beja of Mertola een aanrader. De 
imposante natuur in de Alentejo straalt 
rust en schoonheid uit. Genieten!

DAG 8: Einde rondreis
Bij een fly-drive brengt u de auto terug 
naar de luchthaven van Faro (gelegen 
op ca. 25 km) en vliegt u rechtstreeks 
terug naar Nederland. U kunt de vakan-
tie verlengen met een langer verblijf in 
Quarteira, Hotel Pinhal do Sol vanaf 
€ 20,- p.p.p.n. o.b.v. logies en ontbijt.

Periode & prijzen
1 maart 2017 t/m 31 oktober 2017
8-daagse reis met eigen vervoer  
€ 249,- p.p.  

8-daagse vliegreis: € 499,- p.p.
Genoemde prijs is een vanaf-prijs. 
De werkelijke kosten kunnen hoger 
uitvallen door toeslagen die vliegmaat-
schappijen berekenen. De hoogte 
van de toeslagen varieert en is 
afhankelijk van o.a. vakantieperiodes en 
beschikbaarheid van vliegtuigstoelen.

Libelle-arrangement
7x overnachting in goede midden-
klasse hotels • 7x ontbijt • reisbeschrij-
ving • ANWB wegenkaart 

Inbegrepen bij de vlucht
retourvlucht Eindhoven-Faro v.v. (ook 
tegen een meerprijs vertrek vanaf 
Amsterdam en Rotterdam mogelijk) 
• luchthavenbelasting en brandstof-
heffing • huurauto categorie A (Fiat 500 
of gelijkwaardig)

Exclusief
Overige maaltijden en uitgaven van 
persoonlijke aard • eventuele vlucht-
toeslagen • eventuele toeslagen voor 
de autohuur in een andere categorie 
• bijkomende kosten autohuur, zoals 
brandstofkosten, eigen risico, parkeer- 
en tolgelden • eventuele toeristenbe-
lasting • reis- of annuleringsverzekering 
• bijdrage calamiteitenfonds € 2,50 per 
boeking • reserveringskosten € 19,50 
per boeking

Meer info en reserveren
Ga naar dejongintra.nl/libelle of bel 
de reisadviseurs van de Jong Intra 
Vakanties via telefoonnummer: 
0180-45 78 03. Vergeet niet de  
speciale reiscode te vermelden: fly-
drive FCPT898, autorondreis AEPT998. 
 
Op deze aanbieding zijn de ANVR/SGR-

voorwaarden van toepassing. 
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Rondreis Zuid-Portugal
8-DAAGSE  

REIS
VANAF

€ 249,- P.P. 
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