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Portret   
Portugal, ‘waar de Atlantische Oceaan Europa ontmoet’, is het zeevaardersland bij uitstek, dat zowel zijn 

geschiedenis als zijn mythes dankt aan de oceaan. In het noorden is er een oceanisch klimaat, in het zuiden een 

aantrekkelijk warm mediterraans. Portugal ligt met zijn oppervlakte van 91.906 km² in het uiterste zuidwesten van 

het Europese continent, in het westen van het Iberisch schiereiland. 

 

Door zijn isolement werd het niet betrokken bij de talrijke politieke omwentelingen die de rest van ons continent in 

de 20ste eeuw door elkaar schudden. Misschien komt het wel daardoor dat Portugal zo vaak verrast met zijn 

authenticiteit en diversiteit in tradities. Hoewel de kust van de Algarve intussen volgebouwd is en het grote 

massatoerisme aantrekt, vind je elders in het enorm gevarieerde landschap nog typische dorpjes met 

landbouwactiviteiten, kleine familiebedrijven, handwerk en folkmuziek [de fado, het typische melancholische 

gezang]. 

 

De Portugezen staan erom bekend heel gastvrij te zijn, maar stoor ze niet wanneer ze, een tasje espresso in de 

hand, naar een voetbalwedstrijd kijken van S.L. Benfica, Sporting C.P. of F.C. Porto op één van televisieschermen die 

alomtegenwoordig zijn, tot in de kleinste kroegjes. 
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Infobronnen  
 

Web 

www.visitportugal.com/nl: officiële site van de toeristische dienst 

www.visitlisboa.com: toeristische dienst van de hoofdstad Lissabon 

visitporto.travel/en-GB/home: toeristische dienst van Porto  

www.visitalgarve.pt: toeristische dienst van de Algarve 

www.visitalentejo.pt: toeristische dienst Alentejo (zuid centrale regio) 

www.visitcentro.com : toeristische dienst centraal Portugal  

www.madeira-web.com: eiland Madeira  

www.visitazores.com: eilandengroep Azoren 

www.wegwijzer.be/ Reisinformatiecentrum 

www.buitenlandskamp.be/ Informatie over campings/kampplaatsen 

 

Reisgidsen 

Er is een groot aanbod van praktische reisgidsen die focussen op Portugal, en diverse stadsgidsen over Lissabon: 

Capitool, Trotter, Lonely Planet, Rough Guide, Nelles Reisgids… Er zijn zowel stadsgidsen, reisgidsen met 

hoofdzakelijk algemene info als met praktische info (o.a. transport, restauranttips, evenementen, logiesinfo..). Een 

voorproefje: 

 Nederlandstalig: Trotter, Odyssee, Marco Polo, De groene gids, Capitool reisgidsen, Dominicus,… 

 Engelstalig: Lonely Planet, Rough guide, Bradt,... 

 Franstalig: Le guide du Routard, Petit Futé en E-Vasion  

 Wandel- & fietsgids: Cicerone en Rother wandel gidsen 

 

Kaarten 

Als overzichtskaarten zijn Michelin Portugal 1/400.000, nummer 733 en Freitag en Berndt Portugal 1/500.000 

goede keuzes  

Meer detailinformatie vind je op de deelkaarten van o.a. Michelin, Turinta, Hallwag, F&B 

Je kan ook Use-it kaarten over Porto, Guimaraes en Braga terugvinden. Dit zijn kaarten die gemaakt zijn door locals 

voor jongeren. Deze kaarten zijn gratis te verkrijgen bij Wegwijzer en in de Use-it store in Brussel.  

 
AL DEZE KAARTEN (EN VEEL MEER)  VIND JE IN DE WEGWIJZER REISBIB IN BRUGGE  

Wist je trouwens… dat leden van Wegwijzer 10% korting krijgen voor reisgidsen en kaarten bij de reisboekhandels Atlas 

& Zanzibar?  

 

Formaliteiten   
 Een identiteitskaart volstaat. Kinderen onder de 12 jaar moeten Kids-ID hebben. Verkrijgbaar bij de 

gemeentediensten van je woonplaats.  

 Vraag nog eens na bij je koepel welke documenten nodig zijn. 

 Vergeet de ingevulde medische fiches niet mee te nemen. (Dit is een klein medisch dossier, waarin nuttige 

informatie staat zoals bloedgroep, inentingen of allergieën. De informatie die op de medische fiche staat, kan op 

crisismomenten van belang zijn.) 

 Zorg ervoor dat alle nodige verzekeringen werden afgesloten 

 Europese Ziekteverzekeringskaart  

http://www.visitportugal.com/nl
http://www.visitlisboa.com/
https://visitporto.travel/en-GB/home#/
http://www.visitalgarve.pt/
http://www.visitalentejo.pt/
http://www.visitcentro.com/
http://www.madeira-web.com/
http://www.visitazores.com/
http://www.wegwijzer.be/
http://www.buitenlandskamp.be/
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 Neem van elke minderjarige deelnemer een ‘ouderlijke toestemming’ mee. Dat is een document in meerdere talen 

dat getekend wordt door de ouders en het gemeentebestuur (dienst burgerzaken) 

 ISIC (International Student Identity Card) is een wereldwijd erkende studenten ID-kaart voor universiteits- en 

hogeschoolstudenten. Met je ISIC geniet je als student van zowat 40.000 kortingen op verschillende producten en 

services in eigen land en het buitenland. Je kan ze online bestellen www.isic.be of spring een lokaal Connections 

of Airstop kantoor binnen. 

Ambassades: diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/ambassades_en_consulaten/    

 

Reisbudget  
 

Portugal is geen duur land. Ten opzichte van de meeste Europese landen kan je heel goedkoop reizen in Portugal. 

De lagere prijzen zijn een gevolg van de financiële crisis waarin het land de laatste jaren verkeerd. De financiële 

crisis sloeg in 2011 keihard toe in het Zuid-Europese land. De daarop volgende besparingsmaatregelen deden 

Portugal in een diepe recessie wegzakken. Door de vele bezuinigingen verloor de modale Portugees heel wat 

koopkracht. Maar daar komt stilaan verandering in, zegt de regering. "Het herstel is fragiel, maar het is er wel" 

(2014, De Morgen). Wat je uitgeeft is sterk afhankelijk van het gebied dat je bezoekt en de periode van het jaar. De 

zomermaanden zijn de duurste periode van het jaar. De Algarve en Lissabon staan bekend als de duurste gebieden. 

Maar toch kan je in Lissabon ook goedkope logies vinden en heerlijk eten voor een economische prijs. Bank- en 

kredietkaarten worden in de steden algemeen aanvaard. De meeste banken beschikken er ook over geldautomaten 

[Multibanco].  

 

Let bij het eten even op. Ze zetten vaak een bordje met brood, boter, olijven, kaasjes etc voor je neer. Alles wat je 

aanraakt betaal je. 

 

Enkele richtprijzen: 

 Flinke warme maaltijd: 8 EUR 

 Cola op café: 1,25 EUR 

 Lokale bier op café: 1.54 EUR 

 Brood: 1.11 EUR 

 Richtprijs camping: 25 EUR 

 

Voor een uitgebreid en actueel overzicht kijk je best op volgende websites:  

www.numbeo.com / www.pintprice.com (vgl. bierprijzen) 

  

 

Reisverslag POR 275 (Peter De Houwer) 

“TIP Honger? Stap binnen waar de Portugezen zelf gaan eten en je krijgt grote porties eenvoudige maar lekkere 

streekgerechten, heel betaalbaar. Voor €10 heb je al een volledige maaltijd, incl. drank en/of dessert.” 

  

http://www.isic.be/
http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/ambassades_en_consulaten/
http://www.numbeo.com/
http://www.pintprice.com/
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Transport naar Portugal 
 

Auto 

Met de wagen naar Portugal is mogelijk. Je moet wel een aardige afstand afleggen en er zijn verschillende tolwegen 

onderweg. Veelal is het goedkoper om een vlucht naar Portugal te boeken (Ryanair) en vervolgens ter plaatse een 

wagen huren. Autoverhuur kan in Portugal heel goedkoop uitdraaien. Op www.vab.be/nl/info-en-

diensten/wegeninfo/europa/portugal is er informatie te vinden i.v.m. tolwegen, brandstofprijzen en 

verkeersinformatie. 

 

Nog een handige link:  

www.viamichelin.com: routeplanner & berekening kost brandstof, tolwegen,… 

 

Bus 

Check www.wegwijzer.be/dossier/dossier-busverbindingen voor een volledig overzicht van alle 

busverbindingen. 

Portugese busmaatschappijen (lange-afstand):  

www.internorte.pt  

www.eva-bus.com 

Zie ook: 

www.flixbus.nl/ 

www.socitransa.com/ 

 

Trein 

Een treinrit van Brussel-Zuid naar Lissabon, mits drie of vier keer overstappen, kan in ongeveer 24 uur. Voor info 

over treinreizen naar Portugal kun je terecht op www.b-europe.com. De website www.seat61.com geeft een 

overzicht van de mogelijke routes. Informeer ook naar speciale passen zoals Interrail. 

Zie ook: 

www.cp.pt/passageiros/pt (speciale kortingen voor jongeren onder 25 en voor groepen) 

 

Vliegtuig 

Er zijn rechtstreekse vluchten naar Porto, Faro, Lissabon en Madeira. 

www.flytap.com/en-be/: TAP Air Portugal (Brussel – Lissabon en Porto) 

www.brusselsairlines.com/com/: Brussels Airlines vliegt naar Faro, Funchal, Lissabon en Porto. 

www.tuifly.be/nl Tuifly: Brussel- Azoren, Faro en Funchal  

 

Lowcost: 

www.ryanair.com: vliegt rechtsreeks vanuit Zaventem naar Lissabon en Porto. Vanuit Charleroi naar Faro, Lissabon 

en Porto. 

  

http://www.vab.be/nl/info-en-diensten/wegeninfo/europa/portugal
http://www.vab.be/nl/info-en-diensten/wegeninfo/europa/portugal
http://www.viamichelin.com/
http://www.wegwijzer.be/dossier/dossier-busverbindingen
http://www.internorte.pt/
http://www.eva-bus.com/
http://www.flixbus.nl/
http://www.socitransa.com/
http://www.b-europe.com/
http://www.seat61.com/
http://www.cp.pt/passageiros/pt
http://www.flytap.com/en-be/
http://www.brusselsairlines.com/com/
http://www.tuifly.be/nl
http://www.ryanair.com/
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Transport in Portugal 
Grote steden zijn onderling met het openbaar vervoer gemakkelijk te bereiken. Ook in de steden kan je er handig 

gebruik van maken.  

 

Auto 

Auto rijden in Portugal is goed te doen. De grote wegen in Portugal zijn goed, aangezien ze vrij nieuw zijn en vaak 

aangelegd met subsidie van de Europese Gemeenschap. Op veel snelwegen wordt tol geheven maar de tol in 

Portugal is relatief laag in vergelijking tot bijvoorbeeld Frankrijk. Dezelfde regels als in België gelden. Let wel op, 

verschillende bronnen melden dat het rijgedrag van de Portugezen soms nogal roekeloos kan zijn. Voorzichtigheid 

is gewenst. 

Nog een handige link: https://www.vab.be/nl/info-en-diensten/wegeninfo/europa/portugal 

 

Liften 

Liften gaat redelijk gemakkelijk in Portugal. Er rijdt ook veel verkeer van Portugal naar Frankrijk en Spanje (en 

omgekeerd). Je kan best liften nabij tankstations. Liften naast de autosnelwegen is verboden. Let in de zomer wel op 

voor het warme weer! Voor meer tips over veilig liften, lees het Wegwijzer-dossier Veilig Liften op 

www.wegwijzer.be/dossier/veilig-liften. De volgende sites helpen je alvast verder met het zoeken naar een goede 

liftplaats: www.hitchwiki.org | www.hitchlog.com  

 

Trein 

Op www.cp.pt vind je informatie over het spoornet, je geraakt met de trein in de meeste Portugese steden. Als 

jongeren heb je 25% korting en er zijn ook tal van andere kortingen! 

Er zijn 4 verschillende type treinen:  

R Regional: traag, stopt overal 

IR Interregional: redelijk snel 

IC Intercidade: snelle express trein 

Alfa Pendular Deluxe: beetje sneller dan IC, duurder 

 

Bus (autocarro) 

De bussen zijn sneller dan de treinen en er zijn ook meer verbindingen, maar vaak zijn ze duurder dan de trein. De 

nationale busmaatschappij Rede Expressos verzorgt rechtstreekse verbindingen tussen de grote steden, zie 

www.rede-expressos.pt . Andere grote busmaatschappijen zijn  

Rodonorte www.rodonorte.pt  

Eva Transportes www.eva-bus.com 

https://www.alsa.es/ 

www.internorte.pt/pt 

Kijk ook op www.stcp.pt voor informatie over het netwerk van autobussen. In de steden kan je een ticket kopen op 

de bus zelf, maar er zijn ook dagtickets verkrijgbaar [biljete diario]. Een halte heet “paragem”. Er zijn 4 bus types:  

Alta qualidade (snel & luxe) 

Expressos (comfort, snelle bussen tussen steden) 

Carreiras (CR, traag en stoppen regelmatig) 

Rápidas (snelle regionale bussen) 

 

Vliegtuig 

Dit is een handig vervoermiddel indien u last hebt van zeeziekte en u wenst te eilandhoppen in de Azoren. SATA air 

Acores biedt een uitgebreid netwerk aan van vluchten tussen de eilanden onderling. www.sata.pt/en Ook op het 

Portugese vasteland zijn er regelmatig verbindingen tussen Lissabon, Porto en Faro, voor meer informatie en prijzen 

surf naar www.flytap.com   

https://www.vab.be/nl/info-en-diensten/wegeninfo/europa/portugal
http://www.wegwijzer.be/dossier/veilig-liften
http://www.hitchwiki.org/
http://www.hitchlog.com/
http://www.cp.pt/
http://www.rede-expressos.pt/
http://www.rodonorte.pt/
http://www.eva-bus.com/
https://www.alsa.es/
http://www.internorte.pt/pt
http://www.stcp.pt/
http://www.sata.pt/en
http://www.flytap.com/Belgium/en/Homepage
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Metro 

Lissabon en Porto hebben een degelijke ondergrondse metro. Het is goedkoop, de metro’s rijden frequent en 

brengen je in no time naar je bestemming in de stad.  

Metro van Lissabon: www.metrolisboa.pt  

Metro van Porto: www.metrodoporto.pt   

 

Logies 
 

Jeugdherbergen 

Portugal heeft een uitgebreid netwerk van een veertigtal officiële jeugdherbergen. Maar daarnaast is er ook een 

enorm aanbod aan particuliere hostels. De laatste jaren groeit deze markt ook meer.  Ontbijt, lunch en avondmaal 

zijn verkrijgbaar maar je kan natuurlijk ook je eigen potje koken in de gastenkeuken. Voor meer info, zie 

www.pousadasjuventude.pt [jeugdherbergcentrale] en www.hostelworld.com [boekingscentrale jeugdherbergen in 

steden]. 

 

Kamperen 

Op www.roteiro-campista.pt van Roteiro Campista, vind je de officiële campinglijst met informatie over o.a. prijs en 

faciliteiten. Kijk ook op www.orbitur.com van de Orbitur Camping Club met campingplaatsen, die weliswaar duurder 

zijn, maar goed ingericht en netjes, en op www.campings.net met een databank van campingplaatsen voor Spanje 

en Portugal.  

 

Wildkamperen 

Wildkamperen is niet toegestaan. Je kan wel toestemming vragen aan de landeigenaar. Belangrijk is om discreet te 

blijven, kampeer voor een korte periode, ruim alles op, breek overdag je tent af,…   

Meer info vind je in het dossier wildkamperen.  

 

Groepsaccommodatie  

Er zijn veel mogelijkheden tot groepsaccommodatie in Portugal 

Op de website van Wegwijzer vind je, per land, een uitgebreid aanbod aan leuke kampplaatsen toegankelijk voor 

jeugdbewegingen 

www.buitenlandskamp.be  

 

Eentje eruit gelicht: Casa do Escuteiro de Lisboa bevindt zich op 7 km van het centrum van Lissabon. Treinstation en 

bushalte liggen op minder dan 1km afstand verwijderd. Je kan er genieten van een reeks culturele, 

wetenschappelijke, sport- en ontspanningsactiviteiten, zoals een bezoek aan het grootste oceanium in Europa, 

monumenten, theater, wandelingen langs de Taag,… 

 

Officiële scout centra van Portugal: centros.escoteiros.pt/en/ 

  

http://www.metrolisboa.pt/
http://www.metrodoporto.pt/
http://www.pousadasjuventude.pt/
http://www.hostelworld.com/
http://www.roteiro-campista.pt/
http://www.orbitur.com/
http://www.campings.net/
http://www.buitenlandskamp.be/
https://centros.escoteiros.pt/en/
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Toppers 
 

Lissabon ligt aan de rivier de Taag. Deze grote en redelijk dichtbevolkte stad heeft nogal wat bezienswaardigheden. 

Er zijn veel musea zoals het kunstmuseum Museu Nacional de Arte Antiga, het nationaal museum van tegels Museu 

Nacional do Azulejo en het grootste museum van Portugal voor hedendaagse moderne kunst Museu Colecção 

Berardo. Qua historische gebouwen is er genoeg. Je hebt er tal van kerken, kloosters en paleizen. Mosteiro dos 

Jerónimos in de wijk Belém is een klooster die behoort tot één van de prominente gebouwen van de stad. De wijk 

Baixa is bekend om zijn Rossio plein en de wijk Bairro Alto om zijn restaurants en uitgaansleven. De wijk Bairro Alto 

is dertig meter hoger gelegen en vanuit het centrum bereikbaar middels een lift ‘Elevador de Santa Justa’ die is 

ontworpen door Gustave Eiffel. 

    

Maar Portugal heeft ook gezellige dorpjes in petto. Het pittoreske dorpje Sintra heeft een schat aan historische 

gebouwen en paleizen te bieden. Het Castelo dos Mouros uit de 7e eeuw, het Palácio de Queluz, een kerk uit de 13e 

eeuw en het enorme Palácio Nacional de Sintra wat midden in het historische centrum ligt. Maar het allermooiste en 

meest romantische paleis ligt op de toppen van de rotsachtige Serra de Sintra. Dit is het imposante ‘Palácio da Pena’ 

uit 1839. 

 

Het mooiste strand van Portugal, Praia da Marinha ligt in de Algarve bij Lagoa. Op de meeste brochures en ander 

promotiemateriaal voor Portugal, staat dit bijzonder stuk strand. Omringd door rotsformaties en kliffen ligt een stuk 

strand met het mooiste heldere water van deze kust. Het is een hele klim naar beneden via tientallen treden, maar 

dan ben je wel op een bijzondere locatie. 

    

De havenstad Porto is wereldwijd bekend om zijn productie van heerlijke Portwijnen. Via de naast gelegen wijk Vila 

Nova de Gaia verlaat deze wijn Portugal om de wereld over te gaan. Maar Porto heeft zeker meer te bieden. Zo staat 

er een zeer bekend en historische boekhandel met de naam Livraria Lello & Irmão in het centrum. Eenmaal binnen 

weet je niet wat je ziet. Kathedraal Sé en het zeer bijzondere concertgebouw Casa de Música mag niet ontbreken bij 

bezienswaardigheden van Portugal. De oude wijk Ribeira brengt je met zijn gekleurde geveltjes terug in de tijd. 

    

In het noordoosten van Portugal is het wat ruwer en bergachtiger dan in de rest van Portugal. In de plaats Trás-os-

Montes liggen twee schitterende natuurparken; Parque Natural de Montesinho en Douro Internacional. In het 70.000 

hectare grote Parque Natural de Montesinho zijn onder andere Iberische wolven, wilde zwijnen, granieten 

berghellingen en kastanjegaarden te zien. Verder zijn er ook veel kastelen te bezichtigen in deze regio. 

 

De kustlijn van Lissabon heeft de naam ‘Costa de Lisboa’. De rotsachtige kust met mooie zandstranden leent zich 

prima voor een dagje aan het strand. Mondaine badplaatsen aan deze fraaie kust als Cascais zorgen voor geheel 

eigen sfeer. 

    

De grootste bergketen en tevens natuurpark van Portugal is de Serra da Estrella. Ongeveer 300 miljoen jaar geleden 

is deze bergketen ontstaan. In het natuurreservaat is geprobeerd om zoveel mogelijk cultuur, natuur en landschap 

samen te laten komen. Veel vee loopt onbewaakt rond. Dit is mogelijk doordat wolven er haast niet meer 

voorkomen. De ongeveer 40.000 mensen die in dit gebied wonen, leven voornamelijk van schapenteelt, 

hondenfokkerijen van de ‘Estrela berghond’ en toerisme. 

  

Het Portugese eiland Madeira ligt in de Middellandse Zee op ongeveer 1000 kilometer van de kust van Portugal. 

Door zijn mooie natuurlijke omgeving is het eiland vooral populair bij wandelaars en natuurliefhebbers. Dit 

“bloemeneiland” heeft weinig strand, waardoor het niet te toeristisch is. De hoofdstad van het eiland is Funchal wat 

een aantal bezienswaardigheden heeft. Zo zijn er een aantal botanische tuinen, tropische tuinen, een kabelbaan 

naar Monte, een paleis en een kathedraal. Wandellaars moeten zeker eens richting Rabacal lopen om daar 25 

bronnen als waterval naar beneden te zien komen. In het noorden van Madeira vind je meer traditionele dorpen met 

veel culturele erfgoed. 
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De Azoren zijn gevormd uit negen eilanden, die net als Madeira bij Portugal horen. Op het eiland São Miguel ligt de 

grootste stad, Ponta Delgada. Deze stad heeft onder andere een gezellige boulevard, winkelcentrum Parque 

Atlantico, haven, kerk São Sebastiao en een fort. Op dit zelfde eiland ligt de plaats Furnas. Hier zijn vele 

warmwaterbronnen te vinden. De hoogste berg van de Azoren en zelfs van Portugal, vind je op het eiland Pico. Dit is 

de 2351 meter hoge Pico Alto, wat hoogste berg betekent. Doordat alle eilandjes hun eigen karakters hebben is het 

een aanbeveling om te gaan eilandhoppen. Op deze manier krijg je een goed beeld van wat de Azoren te bieden 

hebben. 

 

Actief 
 

Fietsen 

Er zijn verschillende winkels, hotels, campings en jeugdherbergen die fietsen verhuren. In de Algarve zijn er echter 

weinig of geen fietspaden langs de gewone wegen. Men houdt dan uiterst rechts of men fietst via kleine landwegen 

waarvan de wegbedekking niet al te best is. Verder weg van de stranden, meer landinwaarts, is het dan weer meer 

heuvelachtig en kan een fietstochtje een zware fysieke beproeving worden. De natuurparken hebben vele 

mogelijkheden voor mountainbikers. 

Voor inspiratie naar mogelijke fietsroutes: 

www.pedalportugal.com: fiets & mountainbike routes in heel Portugal 

https://www.easyridertours.com/portugal.html: overzicht van verschillende fietsroutes  

www.saranjan.com: overzicht van fietsroutes in de Algarve, Alentejo, Minho en Douro regio 

www.backroads.com: fietsroutes in de Douro en Minho regio 

 

Wandelen 

Portugal heeft met zijn gevarieerd landschap veel wandelpotentieel. Op www.wandeleninportugal.info vind je 

wandelroutes in alle regio’s van Portugal. Op www.portugalwalks.com is er informatie te vinden van een plaatselijke 

touroperator. Op www.wikiloc.com staan er verschillende wandelroutes in Portugal.  

 

Bijzonder is nog de lange trektocht langs de Via Algarviana [250km] van Alcoutim naar Sagres, die 2 à 3 weken 

beslaat. Meer info op www.visitportugal.com/nl/node/73808 

 

Je kan tal van uiteenlopende sporten beoefenen in Portugal. Informatie over avontuurlijke activiteiten vind je op 

www.trilhos.pt, www.capitaodureza.com en www.portugal-sport-and-adventure.com.  

 

Surfen 

Portugal staat bekend als hét Europese surfland. Door zijn ligging aan de Atlantische oceaan heeft Portugal 

fantastische golven, het hele jaar door.  De golven zijn in de winter normaal groter en sterker dan in de zomer maar 

vergis je niet, in de zomer kunnen ze ook behoorlijk hoog worden. Je kan zowel in het Zuiden als in het Noorden 

van Portugal surfen. Natuurlijk is de zee veel kouder in het Noorden dus de meeste surfers trekken naar de 

zuidkust. Vanaf Lagos (echte surf town) is het maximaal 30 min. rijden naar de perfecte surf spot. De Algarve 

bestaat uit honderden verschillende stranden, met verschillende soorten golven en omgevingen. Er zijn stranden 

met golven waar beginners zich op hun gemak voelen tot stranden met golven voor de echt ervaren surfer. Voor 

meer informatie over de golf-condities, wedstrijden, goede locaties:  

www.surfingportugal.com: officiële website van de Portugese surf federatie.  

www.magicseaweed.com: Verschillende surfverslagen over Portugal (Engelstalig) 

 

 

http://www.pedalportugal.com/
https://www.easyridertours.com/portugal.html
http://www.saranjan.com/
http://www.backroads.com/
http://www.wandeleninportugal.info/
http://www.portugalwalks.com/
http://www.wikiloc.com/
http://www.visitportugal.com/nl/node/73808
http://www.trilhos.pt/
http://www.capitaodureza.com/
http://www.portugal-sport-and-adventure.com/
http://www.surfingportugal.com/
http://www.magicseaweed.com/
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Weetjes 
 

Bij elke maaltijd wordt een “couvert” op de tafel bijgezet, bestaande uit broodjes, boter, olijven, kaas, … Eet je ervan 

dan betaal je extra (soms zéér veel) bij. Als je er niet van wil eten, vraag om alles weg te nemen zonder extra aan te 

rekenen. Kleine hapjes vooraf, acepipes, zijn de tegenhanger van de Spaanse tapas. Porties zijn meestal vrij ruim 

dus deze extra’s zijn niet nodig! Soms staan er twee prijzen bij de gerechten. De ene is voor een halve portie (meia 

dose), die al best copieus is, en de andere voor een hele portie (dose), vaak voldoende voor twee personen. 

 

James Bond is 'geboren' in hotel Avenida Palace, hartje Lissabon. Portugal was 'neutraal' tijdens de Tweede 

Wereldoorlog en daardoor de geliefkoosde uitvalsbasis voor spionnen aller landen. Intriges en spannende verhalen 

bij de vleet dus, genoeg voer voor Ian Fleming, een schrijver met een gezonde dosis verbeelding die in het hotel 

rondhing.  

 

In Portugal is het één uur vroeger dan bij ons. 

 

De Christus die vanop zijn sokkel neerkijkt op Lissabon, is een exacte replica van zijn grote broer in Rio de Janeiro.   

 

Ons woord 'thee' is ontleend aan de letter 'T' (van 'transport') waarmee de Portugezen vanaf de 16de eeuw de kisten 

thee markeerden die bestemd waren voor export. Ze brachten het goedje mee terug uit India, waar het gewoon 

'tsjais' heet.  

 

De Japanse woordenschat heeft heel wat Portugese invloeden ondergaan toen de twee landen vanaf de 16de eeuw 

handel gingen drijven. 'Arigato' is bv. gewoon een verbastering van 'obrigado' ('bedankt').  

 

Op de site www.campingaz.com vind je de verschillende plaatsen in Portugal terug waar ze gas verkopen. 

 

www.omniglot.com/language/phrases/langs.htm: Hier kan je enkele basiszinnen in het Portugees leren.  

 

Op de volgende site kan je de verschillende ziekenhuizen in Portugal raadplegen. Dit kan altijd van pas komen 

mocht er tijdens het kamp iets gebeuren.  www.hospitalscout.com/nl/Hospitals/Country/185/portugal.html  

  

Een handige tip is om de app “point-it: Traveller’s language kit” op je smartphone te zetten. Met deze app kan je 

verschillende voorwerpen tonen. Dit kan handig zijn als je het woord niet weet in de taal van het land. Je toont 

gewoon wat je bedoelt. Je kan er ook een boekje van kopen. Zo hoef je geen dure gsm mee te doen op kamp.  

 

Minderjarigen (-18) mogen geen alcohol kopen, noch drinken. Consumptie van bier of wijn kan wel vanaf de leeftijd 

van 16 jaar. www.iard.org/  

Notities 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.campingaz.com/
http://www.omniglot.com/language/phrases/langs.htm
http://www.hospitalscout.com/nl/Hospitals/Country/185/portugal.html
http://www.iard.org/
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Buitenlands kamp? Vraag Wegwijzer on tour! 

Bij de voorbereiding van een buitenlands kamp komt heel wat kijken. 

Welke bestemming kiezen we? Hoeveel geld moet je inzamelen? Ga je 

vliegen of met de bus? Of is een minibusje toch goedkoper? En hoe en 

waar gaan we overnachten?  

Als je alles zelf wilt doen, is dat vaak het goedkoopst, maar dan kan je 

best wat ondersteuning gebruiken.  De medewerkers van Wegwijzer 

komen daarom graag naar je toe (in je eigen lokaal of bij je thuis) met 2 

unieke workshops voor de leiding en/of leden. We verwachten dat er 

minstens 4 mensen aanwezig zijn. Een workshop duurt minstens 2 uur en 

kost 25 euro.  

 

Workshop “Eerste Hulp bij Buitenlands Kamp” 
Bij het begin van je voorbereidingen komen we bij jullie langs met een workshop "Eerste hulp bij Buitenlands kamp". Als je nog geen 

concrete plannen hebt, zetten we je hiermee graag op weg naar een geschikte bestemming. 

Programma: 
 Inspiratie: concrete voorbeelden van andere groepen die op buitenlands kamp gingen 

 Planning en keuzes: hoe pak je de voorbereiding aan en welke keuzes moet je maken qua kostprijs, reisdoel, transport, overnachting, mobiliteit, 

samenwerkingen 

 Het financiële plaatje: hoeveel kost een buitenlands kamp gemiddeld? Hoe spaar je het geld bijeen en hoe kan je geld loskrijgen van je gemeente? 

 De papierberg: welke papieren heb je nodig (paspoort, verzekeringen, medische documenten...) en wat doe je als je papieren kwijt bent? 

 Doorverwijzing:  er zijn vele organisaties die groepsreizen organiseren. Als je niet alles zelf wilt doen, verwijzen we je graag door naar een geschikte partner. 

Workshop “Reisbib op wieltjes” 
Eens je een bestemming hebt gekozen, komt Wegwijzer ook graag bij je langs met de 

mobiele reisbib. 

We nemen dan een pak reisverslagen, reisgidsen, tijdschriftartikels en kaarten mee 

over je bestemming en begeleiden je door het proces van het zoeken naar transport 

ter plekke, overnachtingsplaatsen. We geven ook  toeristische tips mee rond geld, 

eten, cultuur... Uiteraard kan je op dat moment ook je vragen stellen aan de 

begeleiders van Wegwijzer. Op het eind van de workshop is het de bedoeling dat je 

route zo goed als vastligt en dat je kunt beginnen met boeken en vastleggen. 

 

 

En verder... 
Extra vorming. Als je dat wilt, kan je ook bij ons terecht voor extra vormingen over 

trekkings, kampeermateriaal, outdoor-EHBO, liften, kampfotografie... Het hele 

overzicht vind je op www.wegwijzer.be/workshop.  

Stel je vragen. Wil je liever geen workshop, maar heb je wel nog vragen over je 

buitenlands kamp? Via www.wegwijzer.be/reisvragen kan je eender welke vraag 

stellen. We zoeken de info op in onze reisbib en mailen je dan een antwoord terug. 

Opgepast: jullie leggen zelf nog wel alles vast. We zijn geen reisbureau! 

Kom naar onze reisbib. In onze eigen reisbibliotheek in Brugge kan je als groep 

terecht om je kamp voor te bereiden. Dat kan tijdens de openingsuren (woensdag: 14-

18 uur en zaterdag: 10-18 uur), maar je kunt ook op afspraak komen, bvb. een hele dag 

tijdens de paasvakantie 

http://www.wegwijzer.be/workshop
http://www.wegwijzer.be/reisvragen

