Rondreis Centraal en Noord Portugal,
Het andere Portugal leren kennen!

Tijdens deze 10 daagse-reis verblijft u in drie verschillende accommodaties van waaruit u dagtrips kunt maken
naar bezienswaardigheden in de buurt. U vliegt op Lissabon of Porto waar er een auto voor u klaar staat en via
de andere luchthaven vliegt u weer naar huis.
De reissom voor uw verblijf bedraagt € 825 voor 2 personen. Dit is inclusief 9 overnachtingen met ontbijt en
bedlinnen/handdoeken. Deze reis is het gehele jaar te boeken met uitzondering van de maanden juli en
augustus. In deze periode zijn de diverse accommodaties wel afzonderlijk te boeken.
Overige bijkomende kosten: (vlieg)reis en autohuur.
Voor boekingen en meer informatie kunt u contact opnemen met Bed and Breakfast Casa Traca via
casatraca@hotmail.com
Via de mail kunt u een reservering aanvragen waarna u zo snel mogelijk bericht krijgt over de beschikbaarheid.
Waar verblijft u en wat is daar in de omgeving te zien en te doen?
1. In het midden van uw reis ligt Bed and Breakfast Casa Traca, bij Arganil. Casa Traca is een
kleinschalige B&B met 4 themakamers. Al naar gelang van beschikbaarheid verblijft u in de Classic
Room, de Retro Room, de Byzanthium Room of de Far East Room. Tijdens uw verblijf kunt u gebruik
maken van één van de vele zitjes in de tuin, bij de volière of in de boomgaard. B&B Casa Traca ligt op
korte afstand van de Serra do Acor met Fraga da Pena (watervallen) en Piodao (leistenen dorp) en
Serra da Estrela (hoogste bergketen op het vaste land van Portugal). B&B Casa Traca ligt in een
wandelgebied voor lange afstandswandelingen en regionale wandelingen. In deze omgeving kunt u
heerlijk zwemmen in de rivieren de Alva en de Mondego aan één van de vele Playa Fluvials.

2.

Op 115 kilometer ten zuiden van B&B Casa Traca ligt Quinta do Cotovia, bij Tomar. Quinta do Cotovia
is een kleinschalig vakantiecomplex iets boven Lissabon. U verblijft hier in Casa Verde een studio met
een kitchenette. Quinta do Cotovia beschikt over een zwembad. De omgeving leent zich uitstekend
om een mountainbike tocht te ondernemen, er zijn mooie route’s uitgestippeld. Tomar, de stad van
de Tempeliers, met haar klooster Convento de Cristo ligt op een steenworp afstand. Ook Fatima, de
bedevaartplaats van Portugal is een bezoek meer dan waard.

3.

Quinta do Cascalhal ligt 225 kilometer ten noorden van B&B Casa Traca tussen Vila Real en Braga. Dit
is in de provincie Minho in Noord Portugal. De quinta ligt op 13000m2 grond met eigen olijf-, fruit- en
vijgenbomen en druivenranken. U verblijft bij Quinta do Cascalhal in een safaritent met eigen privé-

zwembad. De safaritenten zijn zeer ruim en beschikken over 2 slaapkamers, een woonkamer, keuken
en badkamer. Quinta do Cascalhal is de ideale uitvalbasis voor een bezoek aan Braga en Guimaraes’;
beide steden hebben historische waarde voor Portugal.

Optioneel bij te boeken:
 Wandelen onder begeleiding van een gids: € 60 voor de gehele groep (B&B Casa Traca)
 Kayaktocht voor 2 of meer personen €25 per persoon (B&B Casa Traca)
 Boottocht op Rio Zezere inclusief lunch én waterskiën en/of bananenboot € 50 per persoon, maximaal
4 personen, duur is 4 uur (Quinta do Cotovia)
 Iberische wolf excursie naar het Alvão natuurpark. U gaat met een 4x4 jeep door het natuurpark op
zoek naar sporen van de Iberische wolf die hier nog in het wild leeft. Deze excursie is inclusief een
lunch en bedraagt á € 40 per persoon (Quinta do Cascalhal)
 Stedentrip aan de steden Braga en Guimaraes á € 55 per persoon (Quinta do Cascalhal)
 Korte kayaktocht, 4 kilometer, gevolgd door een excursie naar een wijnproducent van Vinho Verde
waar u deze wijn in combinatie met lokale gerechten kunt proeven. Afgesloten met een bezoek aan de
wijnkelders en de wijngaarden. Prijs per persoon € 55 (Quinta do Cascalhal)
 Diner bij Bed and Breakfast Casa Traca op dag van aankomst € 12,50 p.p. inclusief drankjes
 Diner bij Quinta do Cascalhal € 10 p.p.
Bij te boeken extra nachten:
 Quinta do Cascalhal € 120 per nacht inclusief ontbijt
 Quinta do Cotovia € 55 per nacht exclusief ontbijt
 Bed and Breakfast Casa Traca € 60 per nacht inclusief ontbijt

Contactgegevens:
José van der Zwan
Bed and Breakfast Casa Traca
casatraca@hotmail.com
+351 235 010 057
+351 967 479 752

