Nieuwsbrief Rondreizen Portugal
Rondreizen door Portugal, flexibel en op maat geadviseerde reizen door Rondreizen
Portugal of op eigen houtje een zelf samengestelde reis maken. De nieuwsbrieven van
Rondreizen Portugal zijn er om jou nog meer informatie te geven over dit prachtige land
en haar gewoonten. Naast alle informatie voorzieningen die we al hebben als onze
website, onze facebookpagina, onze facebookgroep en ons instagram-account nu ook
onze nieuwsbrief.
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Nieuws Rondreizen Portugal
Inleiding
Welkom bij deze allereerste nieuwsbrief van Rondreizen Portugal. Wat ga ik hier nu in
zetten? Alles van het begin af aan of alleen een korte uitleg waar we nu staan? Nieuwe
accommodaties, nieuwe activiteiten, nieuwe samenwerkingspartners voor deze eerste
nieuwsbrief is alles natuurlijk nieuw. Ik ga er even over nadenken en zo zal de
nieuwsbrief zichzelf gaan vullen. Net zoals een rondreis door Portugal zichzelf ontwikkelt
op basis van de wensen van de gasten. Flexibel en dynamisch zijn twee woorden die
typerend zijn voor Rondreizen Portugal. Geen vastgelegde routes, geen vaste periode of
aantal dagen, geen ‘verplichte’ bezienswaardigheden of steden. Jij bepaalt zelf naar
welke regio je wilt gaan, of je veel of weinig kilometers wilt rijden, of slechts 2 nachten
overal blijft of liever wat langer, het aantal dagen of weken wat je wilt reizen, wat je wilt
doen en zien.
Hoe doen we dat dan? Rondreizen Portugal is geen reisbureau maar geeft advies en
bemiddelt bij jouw rondreis door Portugal. Hiertoe werken wij samen met accommodaties
en activiteitenorganisaties.
Veel plezier met het lezen van deze eerste nieuwsbrief. Oja wil je met jouw verhaal,
accommodatie of activiteitenorganisatie ook in de volgende nieuwsbrief staan. Stuur dan
even een mail naar rondreizenportugal@gmail.com of kijk op onze website
www.rondreizenportugal.com
José van der Zwan

Poll facebook groep
In onze Facebookgroep hebben we onlangs een poll geplaatst met als vraag waarom men
lid is van de facebookgroep Rondreizen Portugal.
Er was een redelijke response en de antwoorden waren niet verrassend maar eerder
bevestigend dat Rondreizen Portugal voorziet in een behoefte om informatie. Informatie
over Portugal als vakantieland in het algemeen en in het bijzonder over (rond)reizen, tips
& ideeën in het bijzonder.
Hieronder vinden jullie de uitslag van de poll
Ik
Ik
Ik
Ik
Ik
Ik
Ik
Ik

ben Portugal fan
wil op vakantie naar Portugal en wil hier ideeën opdoen
wil in Portugal gaan wonen maar weet nog niet waar
heb (binnenkort) een huis in Portugal maar woon in Nederland
woon in Portugal en heb een alojamento local
woon in Portugal en wil het land beter leren kennen
woon in Portugal
wil gaan reizen & werken in Portugal

37 mensen
35 mensen
19 mensen
7 mensen
6 mensen
2 mensen
1 mens
1 mens

In welke vorm en hoe dat weten we nog niet maar we zullen zeker rekening houden met
de uitslag van deze poll. Op vakantie gaan naar Portugal en het zoeken naar een
geschikte plek om te wonen scoren hoog. Natuurlijk ook gewoon de mensen die van

Portugal houden maar zijn dit niet veelal mensen die hier graag op vakantie komen en/of
hier willen gaan wonen?
Rondreizen Portugal kan in deze behoefte voorzien door voor jou een reis op maat samen
te stellen voor een heerlijke ontspannen en inspirerende vakantie. Ook zijn we bezig
onze themareizen uit te breiden waarbij een reis in samenwerking met makelaars één
van de mogelijke nieuwe themareizen zal zijn.

Nieuwe accommodaties
Vanaf de volgende nieuwsbrief zullen hier alle accommodaties vermeld worden die tussen
twee nieuwsbrieven in zich aanmelden als deelnemende partner bij Rondreizen Portugal.
Nu hier het verhaal van onze laatste aanmelding bij Rondreizen Portugal Casa do Monte
Vizela. Hieronder het verhaal van Elly en Gerard.
Mijn vrouw Elly en ik zaten op de bank in Hoorn en keken elkaar aan. Beiden zestig.
Beiden ondernemer. Beiden niet content met de weg die we waren ingeslagen. Beiden
toe aan iets wat we wèl leuk vinden. Dat is, en hier is de ervaring sprekend, het
ontvangen van gasten. Elly heeft jarenlang een succesvol BnoB [Bed no Breakfast] in
Den Haag als onderneming gevoerd. Op die bank hakten we de knoop door. We openen
opnieuw een Bed and Breakfast, maar niet in Nederland. We gaan naar Portugal!

De verdeling van taken in de voorbereiding en in de daadwerkelijke uitvoering werden
snel duidelijk. Beiden ons ding. Elkaar helpen, maar niet voor de voeten lopen. Financieel
plan er onder werd vertaald naar een businessplan. In de boeken gedoken [en natuurlijk
op internet] en een keuze voor de regio's waar we niet wilden belanden. Elly ging
zoeken in de vele aangeboden percelen, sorteerde het aanbod en de propertyhunting

ging daadwerkelijk van start. En reizigers die Portugal nog niet kennen, een uur is niks
om van huis naar huis te gaan. Voordelen van die rondreis zijn natuurlijk dat je veel van
het prachtige land ziet, aan vele verschillende eettafels moet aanschuiven [wat een
straf], kunt wennen aan de Portugezen en het klimaat, en ga zo maar door.
Het is gelukt. We komen er aan en vestigen ons in Vizela. Daar zijn jullie allemaal van
harte welkom van af januari.
Atenciosamente,
Gerard en Elly Bos-Schoutsen

Volgend jaar op vakantie naar Portugal?
Wil je:
- Zwemmen in de Atlantische Oceaan maar ook
- Genieten van de prachtige rivierstrandjes
- Wil je wandelen in de bergen maar ook
- Slenteren tussen de velden met kurkeiken in de Alentejo
- Oude authentieke & pittoreske stadjes bezoeken maar ook
- Shoppen in de grotere steden
- Wil je de bekende bezienswaardigheden, zoals de universiteit in Coimbra, bezoeken maar ook
- De minder bekende schatten van Portugal ontdekken
- Relaxen, onthaasten en ontstressen maar ook
- Activiteiten ondernemen zoals kayakken, fietsen en wandelen?
Dan is een rondreis geadviseerd door Rondreizen Portugal wellicht iets voor jou!
Neem contact via de mail of telefonisch voor meer informatie of kijk op onze website.
Mail
: rondreizenportugal@gmail.com
Telefoon : +351 967 479 752
Website : https://rondreizenportugal.com

Nieuwe activiteiten
Fietsen en wandelen in Lissabon en/of Porto
Al fietsend of wandelend een stad verkennen onder begeleiding van een Nederlandstalige
gids. Hoe leuk is dat! In samenwerking met Baja Bikes kan Rondreizen Portugal dit nu
ook aanbieden als onderdeel van een rondreis. Baja Bikes organiseert in meer dan 100
steden wereldwijd fiets- en wandeltours door bekende steden. Een Nederlandstalige gids,
hapje, drankje, huur van de fiets en een fietshelm zijn inbegrepen bij de tour. Lissabon
en/of Porto op oerhollandse wijze ontdekken.

Hou je meer van wandelen? Ook daarvoor is een ruim aanbod bij deze actieve
samenwerkingspartner. Zij hebben zelfs een Fado- en tapaswandeling in het pakket
zitten. Daarnaast maken zij ook uitstapjes naar Sintra. Kortom een veelzijdige
enthousiaste en dynamische organisatie. Je kunt rechtstreeks boeken via de link op onze
website Rondreizen Portugal - activiteiten of even contact met ons opnemen.
Er kan ook een tour worden opgenomen in de rondreis, vermeld dit bij de aanvraag.

Nieuwe samenwerkingspartners
Ontdek Galicië, Bianca van Kralingen
Ontdek Galicië zijn we begonnen als een hobby, leuke artikelen en foto´s over onze
woonplaats. Inmiddels is de hobby uitgegroeid tot een dagtaak. We zijn blij verrast met
de vele leuke reacties van het groeiend aantal websitebezoekers. Mensen blijken écht
geïnteresseerd in het ontdekken van ons groene paradijs, de fantastische stranden en
mooie wandelroutes. Om maar te zwijgen van de indrukwekkende Keltische en Romeins
erfenis die getuigd van een rijk en interessant verleden.

Mensen die de Rías Baixas, in het zuiden van Galicië komen ontdekken vragen
regelmatig of het ver is van Portugal. Gelukkig niet en daarom is een combinatie van de
Rías Baixas, het zuiden van Ourense en het Noorden van Portugal dan ook heel goed te
doen in één vakantie.
Als je tóch in Portugal bent, in de regio van Braga bijvoorbeeld is het zonde om niet een
bezoek te brengen aan Baiona, Combarro of O Grove. Of de warmwaterbronnen bij
Ourense. En voor de mensen die toch al in het zuiden van Galicië te zijn is Porto, Viana
do Castelo of Matosinhos eigenlijk een must.

En dat zijn precies de roadtrips die José en ik samen willen organiseren. Tips over
accommodaties, routes en mooie dingen die je niet mag missen. Daarom onze
samenwerking die nu nog in de kinderschoenen staat maar waar we allebei enorm veel
zin in hebben.
Tot ziens in Galicië!

Wetenswaardigheden
Vergunningen accommodaties
Hoe weet je nu als reiziger, als vakantieganger naar Portugal dat je bij een betrouwbare,
schone en veilige accommodatie terecht komt.
Dit is best lastig en blijft natuurlijk altijd een beetje een gok maar er zijn wel een aantal
richtlijnen die meer vertrouwen kunnen geven.
Dankzij de nieuwe privacywetgeving welke op 25 mei 2018 in werking is getreden in de
gehele EU, de AVG, is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU op
dezelfde manier geregeld en gelden in elke lidstaat dezelfde regels. AVG staat voor
Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor jou als gast betekent dit alle
accommodaties verplicht zijn een privacybeleid te hebben welke zij desgevraagd aan je
moeten kunnen overhandigen. Dit is verplicht omdat accommodaties gegevens van jou
vragen en deze verwerken en/of bewaren.
Daarnaast is het in Portugal verplicht dat elke accommodatie die ruimten etc voor
verhuur aanbiedt geregistreerd staat bij het Registo National de Turismo, RNT. Hier
krijgen de accommodaties hun zogenaamde registratienummer voor een Alojamento
Local: het AL nummer.
Voor u als gast is dit een zekere garantie dat de accommodatie goedgekeurd is door de
gemeente en de brandweer. Zaken als brandveiligheid, hygiëne, bouw(veiligheid), goede
administratie en fiscale verplichtingen zijn gecontroleerd en akkoord bevonden.
Rondreizen Portugal houdt een vinger aan de pols zodat alle deelnemende
accommodaties aan Rondreizen Portugal aan deze voorwaarden voldoen. Sommige
accommodaties zijn nog met de aanvraag bezig. Wij hopen dat per 1 januari 2019 dit
voor alle deelnemende accommodaties is geregeld omdat accommodaties zonder AL
nummer en zonder privacybeleid vanaf die datum niet langer aangesloten kunnen zijn.

Blog Mesão Provesende
Oogsttijd in de Douro
September. Dé periode van het jaar om de Douro te bezoeken. De oogst is in volle gang.
Heel vaak kun je deze ook van dichtbij meemaken. Je rijdt gewoon door het gebied en
stopt bij een wijngaard als ze aan het plukken zijn of bij een quinta wanneer ze druiven
aan het verwerken zijn.
Dit jaar begon de oogst in tegenstelling tot vorig jaar gemiddeld twee weken later. De
winter kwam laat op gang. Hij hield lang aan met veel regen en ook hagel tijdens de
bloeiperiode. Hierdoor was de vruchtzetting slecht en hadden veel boeren ook meer last
van schimmelziektes. De bestrijding hiervan heeft hen ook meer gekost dit jaar. Maar het
goede weer houdt aan en men kan daarom rekenen op een hoge kwaliteit. En dat is waar
we het in de Douro van moeten hebben.

Het grootse gedeelte van de druiven staat aangeplant op steile hellingen en wordt
daarom nog met de hand geoogst. De laatste decennia is men bezig geweest om de
kwaliteit te verhogen en de kosten omlaag te brengen door onder andere minder
druivenstokken aan te planten per hectare. Voor onderhoudswerkzaamheden kan men
daarom steeds meer gebruik maken van tractoren. Zelfs worden er op de vlakkere, hoger
gelegen gebieden nu ook plukmachines ingezet.
Toen we laatst weer eens een bezoek brachten aan het Paleis van Mateus sprak ik de
wijnmaker die er net een had aangeschaft. Helemaal blij was hij. En dat is het leuke van
het Paleis van Mateus. Je kunt er terecht voor een wandeling door de prachtige tuin, een
interessante rondleiding door het huis, maar ook voor een proeverij van de modern
gemaaakte wijnen van Lavradores de Feitoria.

Ook worden een aantal wijnen en ports in de Douro nog op de traditionele manier
gemaakt in zogenaamde ´lagares´, grote, open granieten bakken waarin de gisting
plaatsvindt en men de druiven nog met de voeten treedt. Het is zelfs mogelijk om daar
aan deel te nemen.

In oktober wordt het wat koeler, maar zijn de meeste porthuizen nog wel bezig met hun
oogst. De bladeren van de druivenstokken op de hellingen verkleuren. Dan komen er ook
weer meer wandelaars om te genieten van deze prachtige kleuren en de indrukwekkende
vergezichten. Heel langzaam loopt het seizoen dan op z’n einde. Maar in maart begint het
al weer in de Douro. Dan komen de eerste mensen, want dan staan de amandelbomen in
bloei.

Accommodatie in het zonnetje
Elke nieuwsbrief zal hier één accommodatie in het zonnetje gezet worden. Je kan je voor
deze rubriek aanmelden maar uiteindelijk maakt Rondreizen Portugal de keuze welke
accommodatie hier komt te staan.
Waarom deze specifieke accommodatie? Heeft deze een streepje voor op de andere
accommodaties, is deze beter of mooier, groter of kleiner, luxer of eenvoudiger etc. Nee
niets van dat alles. Als je kiest voor een vakantie geadviseerd door Rondreizen Portugal
logeer je bij uiteenlopende accommodaties. Via deze rubriek willen wij jullie kennis laten
maken met de verschillende vormen en grootte van accommodaties. Als reiziger,
vakantieganger kan je dan nog beter je wensen aangeven.

We beginnen met Quinta do Cotovia van Harrie en Mirjam van de Braak. Zij zijn sinds 2
½ jaar de trotse en blije eigenaren van deze mooie quinta in centraal Portugal. De quinta
ligt vlakbij Tomar, de stad van de Tempeliers. Harrie en Mirjam hebben voor dit deel van
Portugal gekozen omdat het toerisme hier nog in opkomst is. Geen massa toerisme en
daarmee speelt je dagelijkse leven zich veelal met en tussen de Portugezen af. Quinta do
Cotovia ligt heel centraal om niet alleen Tomar, met het Convento do Cristo en het
aquaduct, te ontdekken maar ook plaatsen als Fatima, Batalha zijn goed bereikbaar.
Harrie en Mirjam hebben zeker een quinta om trots op te zijn en blij van te worden.
Naast 2 fijne ruime appartementen die van alle gemakken voorzien zijn, hebben zij 3
luxe safaritenten. Dit is een bewuste keuze omdat dit aanbod er in de regio van Tomar
nog niet was. Gasten ervaren de safaritenten als een beleving: de luxe van een
hotelkamer maar het gevoel van het buitenleven. Je bent één met de natuur.

Harrie en Mirjam verwelkomen jullie graag tijdens een rondreis: “Wij vinden het heel leuk

om aangesloten te zijn bij “rondreizen Portugal” en de mensen dit deel van Portugal te laten ervaren
en ontdekken , in de natuur maar toch vlakbij de stad Tomar.”
Harrie en Mirjam van de Braak

Bezienswaardigheid in het zonnetje
Tijdens een rondreis wil men graag ook al een aantal activiteiten vastgelegd hebben van
te voren. Rondreizen Portugal probeert hiervoor ook een groot en divers netwerk op te
bouwen. Een netwerk met partners die tezamen een mooie diversiteit aan aktiviteiten

aanbieden. Activiteiten waarop Rondreizen Portugal doorgaans kortingen ontvangt ten
behoeve van de gasten. Één van die partners is Opioneiro do Mondego (klik hier voor hun
foto’s op instagram). Jonas, de eigenaar, kennen wij al langere tijd omdat we ook vanuit
de bed and breakfast al vanaf het begin veel met hem samenwerken.

Jonas van O Pioneiro do Mondego aan het woord:
De Mondego is Portugal's populairste rivier om te kayaken. Mijn ouders zijn in 1988 met
de kayak-tochten gestart. Ze waren de pioniers van de Mondego rivier. Vandaar ook onze
naam: O Pioneiro do Mondego.
De bron van de Mondego ligt in de bergketen van de Serra da Estrela, de hoogste top
van het Portugese vasteland. De rivier mondt uit in de Atlantische Oceaan in Figueira da
Foz. Het is Portugal's langste rivier met een volledig verloop in Portugal. De Mondego
vallei heeft een prachtige natuur, bosrijke oevers en talloze rivierstrandjes. Een drietal
herders laten hun kudde geiten op de oevers grazen. De geiten worden gekweekt voor de
plaatselijke specialiteit Chanfana: geit in rode wijn-saus, een aanrader.
Het deel van de rivier tussen Penacova en Coimbra, waar gekayakt wordt, is kalm, met
enkele kleine stroomversnellingen. Met een bosrijke omgeving en enkele schilderachtige
dorpen. De barrage stroomopwaarts zorgt ervoor dat we het hele jaar ongeveer hetzelfde
waterpeil hebben, zodat je heel het parcours een lichte stroming hebt.

Onze tocht is 18 of 25 km lang. Wie stil is en goed oplet kan met wat geluk een variëteit
aan wilde dieren en vogels zien. Wilde eenden, blauwe reiger, koereiger, zwarte wouw,
kraaien arend, zwaluwen en ijsvogeltjes. De everzwijnen zijn vooral s'nachts actief, maar
met veel geluk kom je een familie otters of een marter tegen. De rivier is rijk aan vis. In
de lente zie je vaak forel-vissers in het water staan. In de winter is de rivier bekend om
de lamprei, of rivier-prik.

We hebben keuze uit twee tochten (18 en 25 kilometer). Aankomst van de korte tocht is
in Torres do Mondego. Wie dapper genoeg is kan de 25 km doen. Trotseer je de laatste
7km, vaak tegen de wind in dan kayak je Coimbra binnen. De kayaktocht eindigt met
zicht op de toren van de eeuwenoude universiteit...
Deze activiteit kan bijgeboekt worden tijdens de rondreis. Voor meer informatie of het
boeken van individuele tochten neem dan contact op met Rondreizen Portugal.

Gastblogs
Rondreis door Portugal zomer 2018
Klaar voor een rondreis van 20 dagen door Portugal, volledig
volgens onze wensen georganiseerd door Rondreizen
Portugal, vertrokken we met ons 4 vanuit België met de
wagen. Na een rit van +- 1800 km kwamen we toe in Valbona
bij Casa Traca. We kwamen toe tijdens een hittegolf met
temperaturen van 47 – 48°C. Gelukkig konden we afkoelen
bij de mooie watervallen in de buurt. Het hoogtepunt in deze
streek was voor ons de Kajaktocht op de Rio Mondego.
foto : Kajaktocht Rio Mondego

Na 3 dagen vertrokken we richting Alandroal, de Alentejo
streek. We genoten hier van het landschap, de wandeling
tussen de kurkenbomen, de wijnproeverij en een tocht met
een authentieke zeilboot op het wondermooie Alquevameer.

foto: zeilboot – boottocht Alquevameer

Foto : Kurkenwoud - corktrekking

Daarna trokken nog zuidelijker, naar de Algarve. We verbleven in Albufeira, de ideale uitvalsbasis om
de Algarve te ontdekken. We gingen naar Lagos, Benangil, Tavira, Sagres … We deden een Cruise op
de Atlantische Oceaan om de rotsen vanop het water te zien (aanrader!). We reden ook tot in het
meest Zuidwestelijke punt van Portugal Cabo de São Vincente, natuurpracht ten top. Helaas, na drie
dagen was het alweer tijd om door te rijden.

Foto : Cabo de São Vincente

We reden terug naar de Alentejostreek, ditmaal de kant van de
kust, Grandola.
We bezochten Vila nova de Milfontes en Troia, een mondain
vakantieoord. Voordeel van deze streek is dat je hier vele baaien
vindt, waar de stroming niet zo sterk is, veilig strandplezier voor
de kids gegarandeerd (en dus rust voor mama en papa  ).

Foto : lagune Troia

We trokken verder richting Lissabon. We bezochten Sintra, Belem en wandelden met gids Stephanie
door Lissabon. Stephanie neemt je weg uit de toeristische massa en gaat naar daar waar de locals
wonen en laat je enkele pareltjes ontdekken. We namen een trammetje om hoger op de heuvel te
raken en sloten af met een heerlijke pastel de nata. Nadien trokken we nog met een Tuktuk door
Lissabon. Dolle pret en een aangename manier om Lissabon verder te ontdekken. We bezochten ook
LX factory, een hippe plaats tussen Belem en Lissabon, waar het fijn vertoeven is tussen de
restaurantjes en unieke winkels. Foto: Lissabon vanuit een uitkijkpunt
Alweer 2 dagen verder gingen we door naar Figuera de Foz. We bezochten Aveiro, bekend voor het
zout en genoten van de zee in Figuera. Van hieruit gingen we ook naar Porto. Wat een topstad. We
trokken met gids Barbara door de stad en kregen een privé-bezoek in Porthuis Graham’s. Een
proeverij kon uiteraard niet ontbreken.

Foto Aveiro, zoutwinning

Foto: Porto

Tijd voor (helaas!) de laatste stop van onze
rondreis; Mogadoura, helemaal in het
Noordoosten van Portugal, aan de Douro vallei.
We gingen wandelen in de prachtige natuur,
bezochten Miranda do Douro, we huurden een
ezel voor de kinderen en bezochten de
daarbijhorende ezelboerderij.

Foto: Douro vallei (Bruço)

7500km later blikken we terug op een fantastische vakantie (die voorbij gevlogen is) en ik kan
Portugal aan zo wat iedereen aanraden omdat: het landschap in elke streek zo anders is, de kustlijn
prachtig is, de Portugezen een warm hart hebben, er geschiedenis is die ver terug gaat, je er heerlijk
kan logeren, er lekkere wijn en Porto is, …
Wij komen zeker terug
Veel liefs, Sharon

Colofon & Contact
Rondreizen Portugal
Postadres:
p/a Sitio Rossio Habt
3300-124 Valbona
Telefoonnummer: +351 967 479 752

Email: rondreizenportugal@gmail.com
Website: www.rondreizenportugal.com
Datum: 5 oktober 2018
Tot stand gekomen met medewerking van:
 José van der Zwan (Rondreizen Portugal)
 Sharon Ceulemans
 Gerard en Elly Bos
 Bianca van Kralingen
 Jonas
 Harrie van de Braak
 Jet Spanjersberg
Redactie: José van der Zwan (Rondreizen Portugal & Bed and Breakfast Casa Traca)
Ook adverteren in de nieuwsbrief? Vraag naar de mogelijkheden en tarieven.
Deze nieuwsbrief verschijnt 3 á 4 maal per jaar. Aanmelden kan via het contactformulier
op de website, afmelden kan via een email naar Rondreizen Portugal

Dit bestand is auteursrechtelijk beschermd volgens het auteursrecht en databankenrecht. Niets uit
deze publicatie mag worden gebruikt of vermenigvuldigd anders dan voor eigen gebruik.

