7-daagse combinatiereis Cultuur en Natuur
(Lissabon en Serra da Arrábida)
Van bruisend Lissabon naar de prachtige, rustgevende natuur van de Serra da Arrábida.
Zo combineren we cultuur, historie, natuur, wijn en gastronomie in deze reis.

De eerste twee dagen overnacht je in hartje Lissabon, in de wijk Chiado, in een prachtig
Boutique Hotel. Dit hotel is gehuisvest in een oud familiehuis dat recentelijk is gerenoveerd
en verbouwd tot hotel. De hoge plafonds en grote ramen met houten luiken bepalen de
sfeer. De kamers zijn sfeervol ingericht met lichte kleuren en mooie stoffen.

Veel toeristische attracties, restaurants en barretjes bevinden zich op loopafstand. Ook het
openbaar vervoer is te voet eenvoudig bereikbaar.

Op dag drie verlaat je de drukte van de hoofdstad om tot rust te gaan komen in het
buitengebied van Setúbal, in de Serra da Arrábida. De prachtige Quinta waar we een kamer
voor je hebben gereserveerd is een oud familiehuis waar tot 2016 nog door een aantal
familieleden van de eigenaars werd gewoond. Daarna is het huis verbouwd tot het mooie
hotel dat het nu is. Kom tot rust tussen de wijnranken en ontdekt hier weer eens hoe
donker de nacht kan zijn! Geniet van de maaltijden in het restaurant en op het grote terras.
Proef lokale wijnen, kaas en andere producten in het daarvoor ingerichte ‘SPOT’.

Programma:
-

2 overnachtingen met ontbijt in Lissabon
4 overnachtingen met ontbijt in de Quinta in Serra da Arrábida
Stadswandeling in Lissabon met gids
1 diner in het restaurant van de Quinta met wijnarrangement
Wijnproeverij en rondleiding bij José Maria da Fonseca in Azeitäo
Bezoek aan het klooster in het natuurpark
2 massages in het wellness centrum van de Quinta
Vroeg inchecken en laat uitchecken indien beschikbaar.

Prijzen
Laagseizoen
Superior Room
Premium Room

02/04 - 31/05
01/10 – 27/12
€ 820,€ 940,-

Hoogseizoen
Superior Room
Premium Room

Prijzen per persoon, exclusief vlucht en transfers.
Prijzen van vluchten, transfers en huurauto’s op aanvraag.
Go Diferente
Lingedijk 58
4002 XL Tiel
0344-793007
info@godiferente.com
www.godiferente.com

01/06 – 30/09
28 t/m 31 dec
€ 970,€ 1.100,-

