
 
 

8-daagse fietsreis langs de kust van Porto naar Lissabon 
Inclusief hotelovernachtingen, fietshuur en bagagevervoer 
 
Deze panoramische fietsreis gaat vanaf Porto langs de Atlantische kust via een netwerk van 
fietspaden over grotendeels over vlak terrein. De route leidt langs mooie badplaatsjes, 
natuurgebieden en pijnboombossen en eindigt in het middeleeuwse dorp Óbidos.  

De zee is nooit ver weg en er zijn genoeg mogelijkheden om te stoppen bij een strandje voor een 

kopje koffie of een lunch met vers gegrilde vis. Overnachtingen in gunstig gelegen 4* hotels. 
 

Programma: 
 
Dag 1: aankomst in Porto 

De heuvelachtige stad Porto heeft een prachtig historisch centrum (Ribeira) en staat bekend om 
haar portwijn. Er zijn bezienswaardig monumenten te vinden, waaronder kastelen, kerken en 
paleizen. In het hotel wacht onze lokale agent, die de huurfiets met GPS en routeinformatie zal 
overhandigen. Overnachting in Hotel Carris Porto Ribeira, op loopafstand van het oude centrum. 
 
Dag 2:  Porto | Espinho | Ovar | Furadouro (50 km) 
Vandaag vertrek je per fiets langs de Douro naar de riviermonding en vervolgens zuidwaarts langs 

de kust. De tocht leidt veelal over fietspaden, met prachtige zandstranden aan je rechterhand.  

Vanaf Espinho, een kosmopolitisch vakantieoord met stranden en een casino, kun je de laatste 21 
km verder over een fietspad langs het dennenbos naar Furadouro. Overnachting aan het strand bij 
Ovar (3km) in het Furadouro Boutique Hotel Beach & Spa.  
 
Dag 3: Furadouro | Barra | Praia de Mira (60 km) 
De fietstocht leidt vandaag langs de lagune van Aveiro,  één van de belangrijkste en mooiste 

waterlandschappen van de Portugese kust. Op het strand van San Jacinto brengt de veerboot je 
naar Barra Beach, gelegen aan de zuidkant van de lagune. Vervolgens fiets je verder langs de Ria 
de Aveiro en volg je het fietspad dat tussen de duinen en een lagune naar het mooie vissersdorpje 
Praia de Mira leidt. Overnachting in het Maçarico Beach Hotel, met een zwembad op het dak. 
 
Dag 4: Praia de Mira | Figueira da Foz (50 km) 

Vandaag staat een fietstocht door de pijnboombossen naar Figueira da Foz op het programma. 
Vanaf Miradouro da Vela kun je de stad en de zoutpannen van de rivier de Mondego zien liggen. De 
badplaats Figueira da Foz dankt zijn naam aan de ligging aan de monding (foz) van de Mondego. 

Overnachting in het Universal Boutique hotel, op slechts 50m van het strand. 
 
 
 

http://www.carrishoteles.com/en/hotels/hotel-carris-porto-ribeira-porto/
http://furadourohotel.com/EN/
http://www.macaricobeachhotel.com/index.php
http://www.universalboutiquehotel.pt/en/universal-boutique-hotel


Dag 5: Figueira da Foz 

Vandaag is er een rustdag, met de optie voor een ontspannen uitstapje per fiets naar het dorp 
Montemor o'Velho. Of per trein (45 minuten) aan Coimbra, door UNESCO aangewezen als 
werelderfgoed. De bezienswaardige stad was tijdens de middeleeuwen de hoofdstad van het land 
en herbergt veel cultuurschatten.  Overnachting in het Universal Boutique Hotel. 
 
Dag 6: Figueira da Foz  São Pedro de Moel (70 km) 
De dag begint vandaag met de oversteek per brug over de rivier de Mondego.  

Bij het dorp Carriço leidt het fietspad door Pinhal de Leiria, een dennenbos dat in de 14e eeuw 
werd geplant door de koning Dinis voor hout voor de scheepsbouw. Onderweg kom je kleine 
stranden tegen, zoals het strand van São Pedro de Moel, een pittoreske badplaats waar de 
Portugezen ook graag komen met leuke restaurants.  Overnachting in Hotel Mar & Sol, gelegen op 
een klif met panoramisch uitzicht op de Noord-Atlantische Oceaan.  
 

Dag 7: São Pedro de Moel  Óbidos (64 km) 

Vandaag ontdek je culturele en natuurlijke bezienswaardigheden langs de route, met prachtige 
stranden en kleine steden die een glimp van de Portugese cultuur en levensstijl te geven.  
De route naar Nazaré leidt langs de mooiste stranden en Nazaré is een traditioneel vissersdorp. 
Eindpunt is het historische stadje Óbidos, met witte huizen versierd met bougainvilles en 
kamperfoelie en één van de meest perfecte voorbeelden van een Portugese middeleeuwse vesting. 
Overnachting in Hotel Vila D’Obidos  op 5 minuten rijden van het middeleeuwse dorp Óbidos.  

 
Dag 8: vertrek naar Lissabon (90 km) 
Je laat de fietsen achter bij het hotel en reist op eigen gelegenheid naar Lissabon (per trein of 
bus).  Uiteraard is het mogelijk het verblijf in Portugal te verlengen. 
 
Reissom per persoon vanaf € 1250  
 

INCLUSIEF:  
● 7 overnachtingen in een 2-persoonskamer, met ontbijt 

● mobiele telefoon met 24-uurs hulplijn 
● bagage transfers tijdens de fietsdagen 
● kaarten en documentatie 
● GPS huur met GPS-tracks met accurate routes 

● A2Z Adventures jersey en fles water 
● Hybride fiets met 27 versnellingen 
● Helm (verplicht) 
 
NIET INCLUSIEF: 
● Vliegreis 
● Eénpersoonskamertoeslag 

● Transfers op dag 1 en op dag 8 
● Ticket veerboot, treinticket 
● Toeslag vertrek 1–15 september 2016 à € 225 p.p. 

● calamiteitenfonds € 2,50, dossierkosten € 50 en 
verzekeringen 
 
OPTIONELE EXTRA’S: 

● Toeslag E-bike €180 (per persoon) 
● Transfer naar Lissabon op dag 8 €120 (bij 2 personen) 
 
De reis is mogelijk met een dagelijks vertrek tussen 1 september en 24 oktober 2016. 
Het programma en de genoemde hotels zijn onder voorbehoud van wijzigingen. 

http://www.hotelmaresol.com/index.php?lg=en
http://www.hotelviladobidos.pt/en/

