
                      
   Provinciale ReisCommissie 
 
 
 

WANDELREIS PORTUGAL 

VAN 14 MEI TOT EN MET 20 MEI 2019 

 

 

Een reis door een van de mooiste en nog onontdekte gebieden van Portugal. Een 

wandelgebied bij uitstek. Het noordelijk deel is kaal en ruig. Gaat u meer naar het zuiden 

dan wordt het gebied wat groener.  

 

U gaat toch ook mee? 

 

Prijs 

Bij minimaal 20 deelnemers 1299 euro op basis van een 2-persoonskamer, incl. half 

pension en lunches op de wandeldagen. 

1-persoonskamers zijn beperkt aanwezig. De toeslag bedraagt 208 euro. 

Niet-leden betalen 52,50 euro extra. 

 

Opgave 

Stuur voor 1-1-2019 een volledig ingevuld aanmeldformulier + kopie van uw paspoort 

via mail of per post naar Ria Hettinga.  

Email: ukhettinga@kpnmail.nl  

Postadres: Schepperij 34 9791 LV Ten Boer 

 

Vragen over deze reis 

Neem contact op met Ria Smaal via tel.nr. 0597-851914 email jbsmaal@gmail.com  

 

Deze reis is een initiatief van de Provinciale Reis Commissie Groningen van Vrouwen van 

Nu en wordt uitgevoerd door Style in travel 

mailto:ukhettinga@kpnmail.nl
mailto:jbsmaal@gmail.com


Geachte Mevrouw, 

 

Fijn dat u belangstelling heeft voor de 7 daagse wandelreis naar Portugal. De reis is een 

initiatief van de Provinciale Reis Commissie Groningen van Vrouwen van Nu en wordt 

uitgevoerd door Style in travel. De reis gaat door bij minimaal 20 deelnemers. De kosten 

voor deze reis bedragen op basis van een tweepersoonskamer, inclusief halfpension 

lunches op de wandeldagen. 

 

Aantal  Prijs p.p. 

20  of meer deelnemers 1299 euro 
 

Calamiteitenfonds 2,50 euro 

De toeslag voor een eenpersoonskamer bedraagt 208 euro (beperkt) 

Niet leden betalen 52, 50 euro extra. 

 

Een zorgverzekering, een reisverzekering en een AVP (WA verzekering) 

zijn verplicht, u dient deze zelf te regelen. Een annuleringsverzekering raden we ten 

sterkste aan. 

 

Wilt u mee? 

Stuur of mail dan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor 1 januari 2019, een 

volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier naar Ria Hettinga. 

Postadres: Schepperij 34, 9791 LV Ten Boer 

E-mail: ukhettinga@kpnmail.nl. 

Na 1 januari 2019 worden de inschrijvingen doorgegeven aan Style in travel en ontvangt 

u van hen de facturen voor de aanbetaling en de restbetaling.  

Bij annulering voor 1 januari bent u €25 administratiekosten verschuldigd. 

 

Ruim van te voren ontvangt u van ons informatie en de stukken, die betrekking hebben 

op deze reis. Als u 2 weken voor vertrek geen bericht van ons heeft ontvangen, neemt u 

dan a.u.b. contact met ons op. 

 

 

Bijlagen: 

 kort programma per dag 

 Inschrijfformulier en Reisvoorwaarden NBvP Vrouwen van Nu 

 

 

KvK Den Haag 40409535 

 

 

 

 

 

 

 



Kort programma per dag 

 

Dag 1: 

U wordt opgehaald bij de vaste opstapplaatsen en met de bus naar het vliegveld 

gebracht. We vliegen naar Porto. Daar aangekomen  gaan we met het bus naar de stad. 

Hier krijgen we een rondleiding onder leiding van een lokale gids. 

In de loop van de middag gaan we met de bus naar Castro Laboreiro.  

Overnachting in Castro Laboreiro. 

 

Dag 2: 

Wandeling in de omgeving van Castro Laboreiro (17.1 km) 

De route leidt door een gebied met indrukwekkende flora en fauna. U vindt hier 

eikenbomen, felgekleurde bloemen en kristallen meertjes. Er is tijd voor een bezoek aan 

het dorp Castro Laboreiro met het beroemde kasteel, waarvandaan u een schitterend 

uitzicht heeft.   

 

Dag 3: 

Wandeling van Castro Laboreiro naar Peneda (14.6 km) 

Het landschap bestaat vandaag uit  modderige bospaden, asfaltwegen en stenen paden. 

Zodra u richting de Peneda Valley wandelt ziet u magnifieke bergen verschijnen. U 

eindigt de wandeling op een rustige landweg en wandelt dwars door de vallei naar een 

begraafplaats uit de 18e eeuw. Deze begraafplaats heeft als voorbeeld de bouwstijl van 

de Bom Jesus begraafplaats in Braga nagebootst. U vindt hier een monumentale trap en 

beelden die “geloof, hoop en liefde” uitbeelden.  

Overnachting in Hotel Penada. 

Dag 4: 

Wandeling van Peneda naar Lindoso (18 km) 

U verblijft  het grootste deel van de dag in de Peneda vallei, temidden van het klaterende 

water van de Peneda rivier. U passeert oude, rustieke dorpjes en Lindoso, alwaar u de 

graanschuren en het dorp kunt bezoeken. U bezoekt de dorpjes Tiba en Varzea.  U 

eindigt de dag in het dorp Soajo, het grootste dorp binnen het Nationale Park. 

Overnachting in een country house in Soajo . 

Dag 5: 

Wandeling van Avelar naar Sojo (18 km) 

Er is een transfer geregeld naar Avelar, waar u de dag start met een beklimming. Deze  

inspanning wordt beloond met een geweldig uitzicht. Op weg naar Soajo passert u een 

vruchtbaar gebied met agrarische bedrijfjes en graanschuren. 

Dag 6: 

Wandeling in of rondom Soajo. De wandeling wordt een verrassing. 

In de loop van de middag vertrekken we richting Porto.  

Overnachting in Porto 

Dag 7: 

Een dag ter vrije besteding. In de loop van de dag vertrekken we naar de luchthaven van 

Porto en vliegen terug naar huis. 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


