
    8-daagse fietsvakantie São Martinho do Porto – Lissabon

Schitterende fietsvakantie naar het hart van Portugal: Lissabon

Op deze self-guided fietsvakantie u dwars door de Zilverkust naar Lissabon.
Highlight van de route zijn o.a.:

de grootste lagune van Europa
Koninginnenstad Óbidos
Surfstad Peniché
Uitgestrekte zandstranden
Mafra
Sintra
Cabo da Roca - Het meest westelijke punt van Europa
National park Da serra de Sintra
City tour Lissabon

Op deze zeer gevarieerde fiets vakantie rijdt u afwisselend over verharde en 
onverharde wegen. Deze zijn secundair, autoluw en goed berijdbaar.

U overnacht tijdens deze fietsvakantie in comfortabele hotels of guesthouses.

Geschikt voor: 
Hybride, Hybride E-bike of MTB

Niveau: gemiddeld/gevorderd
Aantal fietsroutes: 6
Totale afstand 310 kilometer
Gemiddeld: 65 km/dag

Inbegrepen:
➢ Alle overnachtingen
➢ Alle ontbijten
➢ Transfer luchthaven – São Martinho do Porto
➢ GPX files 
➢ Technische ondersteuning/kaart materiaal

Exclusief:
✗ Vliegreis van/naar Lissabon airport
✗ Lunch/diner
✗ Fietsen
✗ Bagage vervoer
✗ Transfer naar Lissabon-Lissabon airport

Dag 1: Aankomst op vliegveld van Lissabon. 



Transfer van Lissabon naar São Martinho do Porto. Fietsen worden uitgereikt 
en er is een briefing over de routes die deze week worden gereden.
Rest van de dag vrij te besteden.

Dag 2: route Peniche 61 km

Vanuit São Martinho do Porto volgt u de kustroute naar de grootste lagune 
van Europa. De lagune van Óbidos herbergt diverse diersoorten waaronder 
de flamingo. 

Ook word in de lagune de schelpdieren gevangen voor het bekende streek 
gerecht: Amêijoas.
Langs de lagune vervolgt u de weg naar het schiereiland Baleal en komt uit 
bij het hotel in de surfstad Peniche met uitzicht op de Atlantische oceaan. 

Dag 3: route Óbidos 60 km

De route voert u door het mooie landschap met oude Portugese molens en 
dorpjes waar lijkt of de tijd heeft stil gestaan.
Het landschap is glooiend met zo nu en dan een klimmetje en u komt door 
typische Portugese dorpjes met hun cafeetjes en restaurantjes.

Aan het eind van de dag overnacht u in het middeleeuwse vestingstadje 



Óbidos met diverse terrassen en restaurantjes.
Het stadje is één grote bezienswaardigheid, en kan extra gewaardeerd 
worden vanaf de 13 meter hoge muur. De straten met kinderkopjes, de witte 
huisjes, de bloembakken en natuurlijk de tegeltjes, maken samen een 
prachtig plaatje.

Dag 4: route Santa Cruz 75 km

Na Óbidos fietst u door heuvelachtig terrein naar de mooie beeldentuinen van
Budda Eden nabij Bombarral. Door dorpjes als Vale Covo, Campelos en 
langs de thermische baden van Vimeiro slingert u zich weer naar de 
Atlantische oceaan.Volgende halte is Santa cruz, waar een enorme rots 
uitsteekt in de oceaan. De penedo do guincho die 30 meter hoog is en 100 
meter omtrek heeft. Onderin deze rots is een soort gewelfde ruimte, waar de 
zee doorheen stroomt.

Boven deze rotspartijen liggen opmerkelijke terrasjes waar u bij helder weer 
een prachtig wijds panorama heeft, dat reikt tot aan de vuurtoren van de kaap
Cabo Carvoeiro en de Berlenga-eilanden. Overnacht wordt in São Lourenzo 
in een gezellig surf hotel met uitzicht op de Atlantische oceaan.
U zult van harte welkom worden geheten door Marta & Frederik

Dag 5: route Sintra 60 km

Steeds verder zuidwaarts richting Lissabon komt u in Ereceira. Een bekende 
surf badplaats. Daarna buigt u af het binnenland in en komt u in Mafra waar u
het Palácio Nacional de Mafra kunt bezoeken. Een enorm paleis en klooster 
in een. Na Mafra slingert de weg zich terug naar de Atlantische kust. De dag 
eindigt in UNESCO werelderfgoed stad Sintra. Het staat er vol met prachtige 
paleizen, kastelen en landhuizen. Een mooie plek om een rustdag in te 
lassen en dit alles op het gemak te bekijken. Overnacht wordt er in een hotel 
in het centrum van Sintra. Hier kunt u ook met een orginele tram naar de 
badplaats Ereceira gaan om lekker aan het strand te kunnen liggen.



Dag 6: route Lissabon 72 km

Over de Serra da Sintra met soms pittige klimmetjes fiets u door prachtige 
natuur. Met onderweg leuke rustgevende watervalletjes fietst u helemaal naar
het meest westelijke punt van het vaste land van Europa. Het uitzicht punt, 
Cabo da Roca. Deze rots is zeker een plek waar een selfie genomen moet 
worden.

Vandaar daalt u af naar Cascais van waar u langs de Taag slingerent richting 
Lissabon fietst.
Vlak voor de toren van Belêm buigt u af van de rivier en door het grote 



stadspark komt u uit aan de noordkant van Lissabon. Daar zult u verblijven in 
een hotel vlak bij park Eduardo VII.

Dag 7: Stadstour Lissabon

In het park Eduardo VII wordt u opgewacht door een Nederlandstalige gids 
die u door middel van een stadstoer alle mooie plekjes van deze schitterende
stad zal laten zien.

Dag 8: vertrek vanaf vliegveld Lissabon.

U kunt desgewenst onderweg rustdagen inlassen alsmede verleng nachten in
Lissabon bijboeken. Vraag naar de mogelijkheden.
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