
Stedentrip Lissabon
Terwijl je op een ontspannen manier de straten van deze stad verkent, voel je een verkoelend
briesje vanaf de kust. Lissabon is een stad waar alle elementen voor een geslaagde vakantie
samenkomen.
 TERUG
De kleurrijke hippe hoofdstad van Portugal is één van de oudste steden van Europa. Lissabon werd
al rond 1200 jaar v.Chr. gesticht. Of je nu houdt van strand, architectuur, gastronomie, shoppen,
een ontspannen sfeer of de mooiste uitzichtpunten; Lissabon is altijd perfect voor een weekend (of
langer) weg.

Tram 28 en Alfama

Wellicht denk je bij Lissabon direct aan de gele trams die dwars door de steile straatjes omhoog
rijden. Tram 28, een lijn die al in gebruik is sinds 1901, rijdt door de volksbuurten Alfama, Baixa en
Graça. En ja, je kan hier nog steeds een ritje in maken! De oude volkswijk Alfama is één van de
harten van de stad. Ga er tijdens je verblijf wandelen voor de echte Portugese ervaring. De smalle
kronkelige straten en steegjes lijken zo nu en dan op een echt doolhof. De wijk is heel levendig met
een veelvoud aan leuke barretjes, restaurantjes en verschillende fadohuizen.



Ook een belevenis an sich is de Ascensor da Bica, een kabelspoorweg die als tram door de stad rijdt -
van Largo do Calhariz naar de Rua de São Paulo. Er zijn drie kabeltrams, die ieder een andere route
rijden.

Ligging aan rivier de Taag

Lissabon ligt aan de rivier de Taag, die al snel uitmondt in de Atlantische oceaan. Dus heb je na een dag
slenteren zin om even het water in te duiken, dan kan dat! Liever een hele dag uitrusten? Pak dan de
trein om naar de grotere stranden aan de Atlantische kust te gaan. Aan de rivier ligt ook het oude
stadsplein Praca do Comércio, loop hier vooral even overheen.

In de prachtige wijk Belém zijn er veel bezienswaardigheden, onder meer het het
Hiëronymietenklooster en de verdedigingstoren Torre de Belém (beiden Werelderfgoed), en is het
goed toeven. In het klooster is Vasco de Gama begraven! In deze wijk is ook het indrukwekkende 52-
meter hoge monument Padrão dos Descobrimentos te vinden, een eerbetoon aan de Portugese
zeevaarders. Last but not least, bij Pasteis de Belém proef je de overheerlijke pastéis de Nata.



Uitzichtpunten

Doordat Lissabon is gebouwd op zeven heuvels, vind je meerdere uitzichtpunten die de moeite
waard zijn. Zo is Miradouro de Santa Luzia gelegen in het oude centrum en vanaf hier heb je een
mooi zicht over de hele stad. Ook erg leuk en bijzonder om eens mee te maken: neem de Santa
Justa lift. Deze 45-meter hoge lift verbindt de Santa Justa-straat, in het centrum van Lissabon, met
het hoger gelegen Carmoplein. Wil je een panoramisch uitzicht over Lissabon vanaf de andere
kant? Lees dan even verder over de ‘Golden Gate Bridge’ van Portugal.

Amerikaans Portugal

De Ponte 25 de Abril is een rode hangbrug die erg lijkt op de ‘Golden Gate Bridge’ in San Francisco.
Steek je deze brug over, dan kom je uit bij een enorm stenen beeld met de naam Christus Koning.
Alleen de voet van het beeld is al 75 meter en hierop vind je het eerder benoemde uitzichtpunt.
Prachtig!

stedentrip Lissabon

LX Factory

Onder deze rode brug ligt LX Factory, een bruisende plaats in een voormalige textielfabriek. Deze
oude fabriekspanden uit 1846 zijn omgetoverd tot een plek waar creativiteit, cultuur, gastronomie
en design samenkomen. Wat hier te doen is? Ga er heen en ontdek het zelf; misschien eindig je wel
op een rooftop bar om te genieten van live muziek!



LX Factory

Onder deze rode brug ligt LX Factory, een bruisende plaats in een voormalige
textielfabriek. Deze oude fabriekspanden uit 1846 zijn omgetoverd tot een plek waar
creativiteit, cultuur, gastronomie en design samenkomen. Wat hier te doen is? Ga er
heen en ontdek het zelf; misschien eindig je wel op een rooftop bar om te genieten van
live muziek!

Shoppen en uitrusten

Voor veel mensen behoort shoppen tot één van de activiteiten tijdens een stedentrip. In
Portugal doe je dit in meerdere winkelcentra, of in de chique straat Avenida da
Liberdade. Wil je echt shoppen met een Portugees sfeertje? Zoek dan de wijken Bairro
Alto en Chiado op, hier zijn veel authentieke boetiekjes.

Ben je na een intensieve dag aan wat rust toe? Neem dan plaats op één van de vele
bankjes in Parque Eduardo VII, voor velen het mooiste park van de stad. Het zal je niet
verbazen, maar ook hier heb je weer een mooi uitzicht omdat het park wat hoger ligt.

Buiten de stad

Er zijn veel mooie plekken in de omgeving van Lissabon, die uitermate geschikt zijn voor
een uitje. De mooiste stranden liggen zo'n 25-30 km van de stad af en het
sprookjesachtige Sintra met haar kleurrijke kastelen en paleizen is een echte must-see.
Je kunt Lissabon het hele jaar door bezoeken, het is nooit extreem warm of koud. Het
kan wel erg regenen in de winter.

Wil je graag een stedentrip maken naar Lissabon, of zie je een rondreis door Portugal
zitten?  


