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REISGIDS LISSABON
Lissabon: de heuvels van het centrum
We starten deze wandeling door Lissabon in het
uiterste noorden van de stad. Daardoor maak je
meteen kennis met een van de heuvels van Lissabon
en kan je genieten van een mooi panorama. Maar
die Miradouros of mooie uitzichtspunten zal je nog
veel ontmoeten met deze wandelroute. Wil je liever
wat korter wandelen in Lissabon dan kan je ook
vertrekken op het eindpunt (metro Rossio) dat
aansluit op de route komende van het noorden van
de stad. We wandelen door het hart van Lissabon en
komen zowel in het winkelcentrum als het
historische gedeelte. Uiteraard vergeten we ook de
steile hellingen niet die je kan overbruggen met een
kabelspoorbaan of lift. Lissabon is een stad vol
verrassingen.









Afstand: 7,1 km
Vertrekplaats: Avenida da Liberdade (metro: Avenida)
Einde: Praça da Figueira (metro: Rossio)
Aard: stadswandeling
Wegdek: overal verharde wegen
Bewegwijzering: geen (zie kaart)
Toegankelijk voor rolwagens: moeilijk door hellingen en kabelspoorbaan
De meeste musea en attracties zijn gesloten op maandag.

Bezienswaardigheden buiten de wandelroute
Naast deze wandeling in het centrum van Lissabon hebben we eveneens de bezienswaardigheden aan de rand ook
opgenomen, na de routekaart. Het is geen wandelroute maar we hebben voor Belém een kaartje met de locaties en ook van
de andere attracties geven we je de locaties mee. Het is aan jezelf om uit te maken wat je zeker niet mag missen, er is een
uitgebreid aanbod die zeker evenwaardig is aan deze van de centrumwandeling met toppers zoals het Jeronimosklooster en
het Museum Gulbenkian.
Culinaire tips, terrasjes en nachtleven
Als toemaatje hebben we nog een paar culinaire tips, brengen we je naar de mooiste terrassen en vertellen we je wat over het
nachtleven.
Koop een detailkaart ter plaatse
Lissabon is een wirwar van straatjes waarbij door de zeven heuvels de ene straat soms over de andere loopt. De routekaart van
het centrum is dan ook niet zo eenvoudig te tekenen. Bovendien liggen veel musea en parken die we genoteerd hebben buiten
de wandelroute ver uit elkaar. Daarom raden we aan om ter plaatse een uitgebreidere kaart van Lissabon aan te kopen.
> Legende:

= wegwijzer

= bezienswaardigheid
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Praktische tips voor je bezoek aan Lissabon
De Lisboa Card is praktisch en voordelig om Lissabon individueel te ontdekken. Je maakt gratis gebruik van
het openbaar vervoer (bus, tram, metro, CP-treinen, liften), de toegang is gratis voor 25 musea en
monumenten. Bovendien krijg je 10 tot 50% korting bij 40 attracties, winkels en diensten. De kaarten kan
je kopen bij aankomst in de luchthaven en op verschillende locaties in Lissabon-centrum. Meer info:
www.askmelisboa.com
Het juiste uur in Portugal.
In Lissabon moet je het uurwerk één uur achteruit draaien!
Betalen in Portugal.
Het betaalmiddel is de Euro, je kan geld uit het muurtje halen en kredietkaarten worden bijna overal
aangenomen, behalve op het platteland.

Routebeschrijving
Je stapt de Rua do Salitre in om dan linksaf te gaan in de Rua Nova de Sao Mamede en vervolgens terug naar links te gaan
in de Rua da Escola Politecnica. Je wandelt dus rond de botanische tuin maar merkt daar niet veel van.
Jardim Botanico
Als je wat tijd hebt bij je bezoek aan Lissabon dan moet je zeker deze botanische tuin bezoeken. Het ligt weggestopt tussen de
huizen en is een van de aangenaamste, romantische groene plekjes. De Jardim Botânico in de rua da Escola Politécnica is niet
groter dan 4 hectare, maar door de overdadige en dichte begroeiing helemaal afgesloten van de rest van de stad. Het is een
tuin op twee niveaus, verbonden door een brede laan met hoge palmen. Het is er heerlijk wandelen over kronkelende paden,
tussen 300 jaar oude platanen en ceders. Er komen weinig mensen en dat is verwonderlijk gezien de pracht en de centrale
ligging. Meer info via: www.jb.ul.pt In het park, aan de hoofdingang ligt ook het Natuurhistorisch museum.

Dit is de hoofdingang van zowel het museum als ernaast de botanische tuin. Stap dan
verder de straat door die na een heel eind aan een groene zone naar rechts afbuigt. Je
komt nu aan een mooi uitzichtspunt.
Miradouro de Sao Pedro
Een van de mooie uitzichtspunten van de stad. We nemen er een paar op in onze
wandeling die je allemaal een andere invalshoek bezorgen. Hier krijg je een zicht over de
benedenstad en de wijk Alfama met de burcht (amper zichtbaar).

Hier ga je naar links via de Calçada da Gloria tot op het plein Praça dos Restauradores.
Hier staat een zuil die de overwinning van de Portugezen tegen de Spanjaarden in 1640
moet symboliseren. Op het plein ga je naar rechts en wandelt zo de benedenstad in.

Van hieruit zie je duidelijk het grote plein, daar moet je naartoe wandelen. Op het plein
ga je dan rechtdoor de Rua Aurea in tot aan de grote metalen constructie van een lift.
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Praça Dom Pedro IV
Dit is een zeer levendig plein waar ook het Nationaal Theater is gelegen. Terrasjes, fonteinen en straatartiesten zorgen voor de
gezellige sfeer.
Baixa
Het plein Praça Dom Pedro IV is verbonden door middel van loodrechte straten met een ander groot plein: het Praça do
Comércio. Deze straten zijn de belangrijkste winkelstraten van Lissabon.

Ontdek Lissabon met tram 28
Het beeld van de oude tramstelletjes die door de nauwe straten tot op de heuvels van Lissabon
klimmen, is wereldberoemd. Voor een ritje met een dergelijke tram waarbij bijna de gehele
stad wordt doorkruist, is tram 28 een aanrader. Deze tram kan het beste genomen worden
vanaf het plein Martim Moniz. De tram laat elke bezoeker vervolgens de straatjes van Alfama
zien, en daalt af naar de benedenstad om vervolgens te klimmen naar Bairro Alto en de wijk
Prazeres. Bijna alle grote bezienswaardigheden van Lissabon liggen langs het parcours, zodat
bezoekers binnen een mum van tijd een goed beeld hebben van de highlights die Lissabon te
bieden heeft.

Elevador de Santa Justa en de wijk Chiado
In de Rua do Ouro (straat tussen de 2 pleinen) kan je met de lift 'Elevador de Santa Justa' naar boven. Er is een terras dat je een
prachtig uitzicht biedt over de Baixa. Deze lift werd gebouwd door een student van de beroemde Gustave Eiffel.
Chiado is de wijk die aan de andere kant van de Praça do Comércio ligt, tegenover Alfama. Deze wijk werd voor een belangrijk
deel verwoest door een grote brand in 1988. Na een lange discussieperiode is er nu een groot winkelcentrum met eromheen
een aantal winkelstraten. In deze wijk zijn er ook 's avonds nogal wat gelegenheden waar je naar Fado kan luisteren.
Als je uit de lift stapt ga je rechtdoor tot de Lago do Carmo (wellicht gezelligste pleintje van Lissabon) en daar eerste straat
links (Calcado do Sacramento). Op het einde van die straat naar rechts (Rua Garrett). Ga rechtdoor verder in de Rua do Loreto.
Met de Elevador da Bica ga je dan de Rua da Bica de Duarte Belo naar beneden, of te voet ... Eenmaal beneden ga je naar
links in de Rua de Sao Paulo.
Elevador da Bica
Je moet zeker en vast met de Elevador de Bica meegereden hebben. Dit is een kabelspoorbaan dat geklasseerd werd als
nationaal monument. In tegenstelling tot de andere doorkruist deze typische straatjes. Wil je er ten volle van genieten ga dan
te voet naar beneden en neem de tandradtram naar boven. Verbluffend, nostalgisch en uniek!
Je kan op dit punt rechtdoor blijven wandelen en dan kom je ook op het Praça do Comércio uit. Of je kan de route volgen
en dan stap je ter hoogte van de Rua das Flores naar rechts tot op het groot rond punt waar je naar links wandelt via de Cais do
Sodré. Zo wandel je een stukje langs het water tot op het bekendste plein van Portugal, de Praça do Comércio.
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Praça do Comércio
Het Praça do Comércio is gesitueerd aan de oevers van de Taag.
Voor de Portugezen is dit het mooiste plein van Portugal maar ik
mis er de sfeer. Er zijn inderdaad grote en mooie gebouwen maar
de gezelligheid is hier ver te zoeken. Dit plein en de loodrechte
straten kwamen tot stand na de aardbeving en de daaropvolgende
vloedgolf van 1755. Markies Pombal, de belangrijkste minister van
de toenmalige koning, was de initiatiefnemer voor de heropbouw
van dit totaal vernietigde deel van Lissabon.
Via de Rua da Prata ga je het centrum in om dan rechtsaf te
gaan in de Rua da Conceiçao.
Hier is het bijna recht op recht om de klim aan te vatten naar
de kathedraal en de burcht. Aan de kathedraal kies je de straat links ervan. Voorbij het uitzichtspunt (Miradouro) volg je de
pijlen naar de burchtruïne.
Sé (kathedraal) en de wijk Alfama
In alle toeristische gidsen zie je hem staan: Tram 28. Je kunt hem nemen op het grote plein
Praço do Comércio. Daardoor beleef je een unieke rit en bespaar je een serieuze klim. Alhoewel
ik voor dit deel van de wijk Alfama toch de voorkeur geef aan een wandeling en die tram liever
van de buitenkant bewonder. Op je weg naar boven kom je immers langs de Sé, het Portugees
voor kathedraal (zie stadsplan). Dit Romaanse bouwwerk is niet spectaculair maar toch zeker
een bezoekje waard. Naast de kathedraal ligt een kapel met museum ter ere van de heilige
Antonius. Deze heilige is afkomstig van Lissabon en wordt hier nog steeds vereerd (terugvinden
van verloren voorwerpen). Wat verderop kom je langs het mooie uitzichtspunt 'Miradouro de
Santa Luzia', nog een paar stappen verder het unieke museum Museu de Artes Decorativas.
Miradouro de Santa Luzia (uitzichtspunt)
Museu de Artes Decorativas
Op je weg naar boven kom je langs dit museum (nabij nog een ander uitzichtspunt: Largo das
Portas do Sol. Het museum laat je toe een gereconstrueerd huis uit de 17de eeuw te bezoeken die toebehoorde aan de
artistocratie. Daarin zijn zeer veel en diverse kunstvoorwerpen uitgestald met de nadruk op Portugese meubels maar er hangt
ook een Vlaams wandtapijt uit de 16de eeuw. Laatst behoorde dit gebouw met zijn kunstcollectie toe aan Ricardo Espirito Santo
da Silva die het bij zijn dood heeft overgedragen aan de stad. Meer informatie over het museum en de stichting van deze man
op www.fress.pt
Castelo de Sao Jorge
De top van deze heuvel was een strategische plaats en daarom werd er een burcht gebouwd. Van die burcht is er niet zoveel
meer over. Het is nu eerder een romantisch plekje met vooral onvergetelijke vergezichten. Op het plein staat een beeld van
Alfonso Henriques, eerste koning van Portugal. Grenzend aan deze burcht is er nog een paleisje waar je nu een
multimediavoorstelling kan zien over de geschiedenis van de stad: Olisiponia.
Als je de burcht verlaten hebt ga je linksaf en wandel je als het ware links meevolgend rond de burcht. Dit doe je via de
straat Rua da Costa do Castelo.
Als je bijna beneden bent ga je naar rechts in een rechtlijnig straatje dat je brengt op het stratencomplex tussen de twee
pleinen. Daar stap je naar rechts via de Rua da Madelena naar het grote plein: Praça da Figueira
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Fado
Fado is een klaaglied waarvan men zeker is dat het reeds voor de 19de eeuw gezongen werd. Het woord Fado is een afgeleide
van het Latijnse woord 'fatum' wat 'noodlot' betekent. Wie 's avonds in een lokale bar naar zo'n Fadolied luistert zal het
ervaren als intriest, maar buitengewoon prachtig. De uitgelezen plaatsen om fadista aan het werk te zien zijn de wijken Alfama
en Bairro Alto.
De ene schrijft dat de Fado zijn oorsprong kent uit het klaaglied dat de Moren zongen toen ze Portugal moesten verlaten.
Anderen beweren dan het afkomstig zou zijn van de troubadours. Het blijft een raadsel, net zoals de reden waarom de fadista
in het zwart gekleed zijn. Wil je alles vernemen over dit muziekgenre dan kan je in de wijk Alfama terecht in het Casa do Fado
(Museu do Fado).
Museu do Fado, op de oever van de Taag. Dit mooie museum vertelt niet alleen over de geschiedenis van deze muziek, over de
grootste fadozangers, de beroemdste fadohuizen maar het dompelt bezoekers helemaal onder in een romantische,
nostalgische sfeer zoals dat alleen in een museum kan aanvoelen. In het Museu do Fado is het mogelijk om in een prachtig
decor, een oude fado-herberg, naar de beroemdste liederen te luisteren en helemaal weg te dromen. Wie ook wat fadoromantiek wil meenemen als souvenir vindt er een uitgebreide collectie muziek-cd’s. Het is gelegen aan het plein L. do Chafariz
de Dentro (net buiten de wandelroute in de wijk Alfama). Meer info op www.museudofado.pt

Op dit plein, waar deze wandelroute eindigt, kan je naar het metrostation Rossio. Als je op het plein komt is dit op het
einde in de linkerhoek. Je bent dan meteen ook terug op de Praça Dom Pedro IV.
Praça da Figueira
Deze wandeling eindigt op een zeer groot plein van Lissabon. Het monument van koning Juan I is vrij recent (1971)
niettegenstaande deze vorst regeerde vanaf 1385. Hij kwam aan de macht na een revolutie van die periode. Je kan dit
monument zelfs zien vanaf de Praça do Comércio. Dit groot plein is ontstaan bij de heropbouw van de stad na de aardbeving
van 1755, maar was eerst overdekt en deed dienst als openbare markt tot net na de Tweede Wereldoorlog.

Kunst in de metrostations
Het stadscentrum van Lissabon is niet zo groot, bezoekers kunnen een hoop te voet bezichtigen. Maar de metro, ofwel de
metropolitano is wel het snelste vervoermiddel en er zijn diverse kunstwerken te ontdekken in de verschillende metrostations!
De metro van Lissabon kent 4 lijnen met elk een eigen kleur; rood, geel, blauw en groen. Elke lijn kent zijn eigen
kunstverrassingen; bewonder het beroemde konijn uit Alice in Wonderland in metrostation Cais do Sodré (zie kaart) en zie de
creatieve uitspattingen van architect Siza Vieira en schilder Ângelo de Sousa in metrostation Baixa/Chiado. Heel bijzonder is
halte Parque, toegewijd aan de ontdekkingsreizen en waar, op het plafond, het epos van Portugals grootste dichter Luís de
Camões te lezen is.
Het idee om de metrostations van Lissabon te decoreren met kunstwerken, komt uit de jaren vijftig. De kunstwerken uit deze
periode zijn gemaakt op de typische Portugese azulejos: beschilderde geglazuurde tegels. Vanaf de jaren negentig ligt in
nieuwe of gerenoveerde metrostations het accent meer op moderne kunstexpressie.
Info over de metrolijnen: www.metrolisboa.pt.

www.euroreizen.be

-6-

REISGIDS LISSABON

www.euroreizen.be

-7-

REISGIDS LISSABON
Buiten de wandelroute
BELEM
In Belém draait bijna alles rond de ontdekkingsreizen. Belém ligt even buiten
het centrum. De afstand tussen het hoofdplein Praça do Comércio en het hart
van Belém bedraagt net geen 7 kilometer. Deze afstand kan je het snelst en
goedkoopst overbruggen met de tram 15 E of de bus. Voor een bezoek aan
Belém voorzie je best een ganse dag. De Torre de Belém sluit om 5 uur en het
klooster om 6 uur.
Padrao dos Descobrimentos
In het Nederlands is dit het 'Monument van de Ontdekkingen'. Het werd
opgericht in 1960, toen was het 500 jaar geleden dat Hendrik de Zeevaarder
overleed. Het is trouwens diezelfde ontdekkingsreiziger die op de boeg staat afgebeeld. Een van de andere figuren op dit
monument is Luis de Camoes, de grootste Portugese dichter. Hij staat afgebeeld met in zijn handen een exemplaar van zijn
meesterwerk “Os Lusiadas”. Je kan met de lift tot boven in dit monument gaan, zo'n 50 meter hoog. Je krijgt dan een zicht op
haven met de Taag en de marmeren kaart aan de voet van het monument. Er zijn soms tijdelijke exposities.
Meer info op www.padraodosdescobrimentos.egeac.pt
Torre de Belém
De Torre de Belém, een juweel van manuelijnse architectuur, was bedoeld als
verdediging van het achterliggende klooster en lag in het water. Dit 16de
eeuws bouwwerk kreeg later allerlei andere functies toebedeeld. Wellicht zal
bij je bezoek aan Lissabon de kunstvorm 'Manuel' zijn opgevallen. Dit is een
bouwstijl die ontstaan is in de regeerperiode van Manuel I (rond 1500), net op
het hoogtepunt van de ontdekkingsreizen. Deze stijl is gekenmerkt door een
overvloedige versiering van ramen en deuren. De aangebrachte versiering doet
veelal verwijzen naar de zee. De Torre de Belém kan je bezoeken. Meer info:
www.mosteirojeronimos.pt
Mosteiro dos Jeronimos
De grootste attractie is het Jeronimosklooster. Dit 16de eeuws klooster werd
gebouwd met de financiële middelen die van de ontdekkingsreizen
binnenstroomden. Het staat symbool voor de kolonialisering en de macht van de
Portugezen in dat tijdperk. Toen de ontdekkingsreizen begonnen (rond 1500)
stond dit klooster er nog niet. Er
stond op deze plaats wel een
gebouw waar ondermeer in 1497
Vasco da Gama sliep vooraleer
hij vertrok naar India. Vijf jaar
later werd begonnen met de
bouw van dit klooster in
opdracht van Manuel I als dank voor de geslaagde ontdekkingsreis van Vasco
da Gama. De kerk en de kloostergang kun je (betalend) bezoeken en moet je
zeker gezien hebben. Ook op maandag en feestdagen gesloten! In het gebouw
is eveneens een archeologisch museum ondergebracht.
Meer info: www.mosteirojeronimos.pt
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Museu Nacional dos Coches
Dit is een heel bijzonder en zeer rijk koetsenmuseum. De tentoonstelling is een initiatief dat zo'n honderd jaar geleden werd
genomen door de Portugese koninklijke familie. Niet verwonderlijk dat de volledige collectie van koetsen, draagstoelen en
andere rijtuigen van de vroegere heersers van Portugal te zien zijn. De oudste exemplaren gaan terug tot de 17de eeuw. Het
museum is ondergebracht in een gebouw van het paleis van Belém. Alle info op www.museudoscoches-ipmuseus.pt
Centro Cultural de Belém
Dit is het cultureel centrum waar vele evenementen plaatsvinden. Omwille van de
architectuur loont het gebouw de moeite maar heel wat bezoekers komen toch voor het
Museum Berardo. Hier zijn de werken te zien van de kunstverzamelaar en steenrijke Joe
Berardo (1944). Het gaat om moderne en hedendaagse werken uit de 20ste en huidige
eeuw. Daaronder zijn er een aantal klinkende namen zoals Dali, Picasso, Ernst, Magritte,
Haring, Warhol, Mondriaan en vele andere. Het is uitgegroeid tot een topmuseum. Alle info
over het cultureel centrum op www.ccb.pt
Museu de Marinha
In het marinemuseum, ondergebracht in een vleugel van het Jeronimosklooster, ontdek je
de rijke geschiedenis van de ontdekkingsreizen van Portugal. Er zijn veel waardevolle
maquettes en nagebouwde scheepsinterieuren te zien.
Alle info op http://museu.marinha.pt
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Andere bezienswaardigheden
Museu Nacional de Arte Antiga.
Dit zou het grootste kunstmuseum zijn van Portugal en bezit een enorme grote collectie kunstvoorwerpen van alle aard en
tijdperken. De publiekstrekker is het veelluik met de 'Aanbidding van St-Vincentius'. Ook Jeroen Bosch is hier
vertegenwoordigd net als Van Dyck, Dürer, Memling, Rafaël en vele andere Europese kunstenaars. Een andere belangrijke
attractie van het museum zijn de zogenaamde Namban-schermen: Japanse schermen uit de 16de eeuw, die Portugese
handelaars in Japan tonen. Warm aanbevolen! Het museum is gelegen in de Rua Janelas Verdes tussen het stadscentrum en
Belém. Meer info op www.mnarteantiga-ipmuseus.pt
Ponte 25 de Abril
De brug ‘Ponte 25 de Abril’ is de op 16 na grootste hangbrug
ter wereld met een lengte van 2278 meter en verbindt Lissabon
met de gemeente Almada. Je ziet deze brug over de Taag heel
duidelijk tijdens de wandeling in het stadscentrum. De brug
heette oorspronkelijk Ponte Salazar naar de naam van de
dictator António de Oliveira Salazar, maar werd de dag na de
revolutie op 25 april 1974 omgedoopt tot Ponte 25 Abril. Dit is
tevens de dag dat de democratie in Portugal werd hersteld.
Vanaf Almada is het Cristo Rei monument te zien dat erg lijkt
op het Christus beeld ‘Cristo Redentor’, dat in Brazilië staat.
Parque Florestal de Monsanto
Dit is een zeer groot park dat ten noorden van het centrum van
Lissabon ligt. Het is vooral een bos waar je ook met je wagen kan doorrijden. Autosnelwegen lopen errond en zelfs eentje er
dwars door, inclusief een afrit. In dit bos ligt het Palacio Fronteira dat zeker een bezoek waard is. Opvallend zijn de azulejo's of
beschilderde tegels op de gevels van het paleis dat nog steeds bewoond is door een van de afstammelingen. Ook de tuinen zijn
heel bijzonder en typisch Portugees. Dit 18de eeuws gebouw kan je alleen met gids bezoeken, niet op zondag en alleen in de
voormiddag.
Dierentuin
Ook ten noorden van de stad en niet zo veraf van het Park van Monsanto zijn de dierentuin en een heel bijzonder museum. De
Jardim Zoologico is een dierentuin zoals een ander, met een dolfinarium. Het ligt in een zeer mooi park aan de Estrada de
Benfica (metro Jardim Zoologico), alle info op www.zoolisboa.pt
Museu Calouste Gulbenkian
Hou je van kunst dan moet je zeker het Museu Calouste Gulbenkian in je programma opnemen. Calouste Gulbenkian was een
schatrijk man uit Turkije en kunstliefhebber die in zijn leven een zeer uitgebreide collectie kunst verzameld heeft. Alle
kunstvormen en -periodes komen aan bod wat vrij uniek is in privé-collecties. Bij zijn dood kwam alles terecht in een
schenking. Aan het museum is ook een mooie tuin met kunstvoorwerpen
verbonden. In diezelfde tuin ligt ook het Centro de Arte Moderna dat een
grote collectie moderne Portugese kunst van de 20ste eeuw herbergt. Alle
info op www.gulbenkian.pt
Oceanario de Lisboa
De Portugezen beweren dat dit het grootste aquarium ter wereld is. In elk
geval was het de topattractie tijdens de Wereldtentoonstelling van 1998.
Oceanario is gelegen op de voormalige terreinen van Expo '98 en is nog
steeds een van de belangrijkste attracties van Lissabon. In vijf aquarium's
krijg je een overzicht van het leven in de verschillende wereldzeeën. Meer
info over het Oceanario: www.oceanario.pt
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Parque das Naçoes
(Wereldtentoonstelling 1998)
Het Parque das Naçoes is nu de plaats bij uitstek voor evenementen met een polyvalente en modern uitgeruste hal. In het park
is er nog steeds een kabelspoor en een klein wetenschappelijk museum (Museu da Ciencia Viva). Het is na de Expo van '98
geen dode plaats geworden, veel inwoners komen naar hier voor een wandeling en 's avonds is er volop animatie door
cinema's, restaurants en bars. Als je dit park wilt bezoeken raden we aan met de metro te reizen, zo kom je aan in het nieuwe
en bezienswaardige metrostation 'Lisboa-Oriente'. Aan ditzelfde station is een zeer groot winkelcentrum geopend dat naar de
naam 'Vasco da Gama' luistert.
Vanop de terreinen heb je ook een zicht over de tweede brug over de Taag: de Ponte Vasco da Gama, deze moet de andere
brug, de Ponte 25 de abril, die centraal in de stad is gelegen, ontlasten. Beiden kan je alleen betreden mits betaling, je krijgt er
wel prachtige panorama's voor in de plaats.
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Lokale gastronomie
De ‘Bica’, koffie met een verhaal
Portugal staat bekend om haar smaakvolle koffie dat door locals
‘bica’ wordt genoemd. Toen het, tegenwoordig heel bekende,
café ‘A Brasileira’ de eerste ‘bicas’ verkocht in Lissabon bleek dit
geen succes. Om meer klanten te lokken lanceerde ‘A Brasileira’
de slogan “Beba Isso Com Açucar” (Drink het met suiker). De
‘catchy’ slogan werd zo bekend dat de initialen vanaf dat
moment werden gebruikt om de koffie te omschrijven.
Koffieliefhebbers die Lissabon bezoeken, dienen zeker een bica
te proeven.
Ginjinha, een unieke likeur
Ginja of Ginjinha is een likeur gemaakt van kersen die heel
populair is in Portugal. De bessen worden gegist en vervolgens
ontstaat een brandewijn die een beetje bitter en tegelijkertijd
zoet is. Het café ‘Ginjinha’ op het plein Rossio bij Largo de São Domingos 8 is de beste plek om dit drankje te proeven.
Sardines
Een echte Portugese delicatesse zijn gegrilde sardines die voornamelijk in Lissabon worden gegeten. Het restaurant Lautausco
in de wijk Alfama staat bekend om haar gegrilde sardines die mensen uit Lissabon het liefst op een broodje eten.
‘Peixinhos da Horta’, gefrituurde sperziebonen
Portugezen houden bijzonder veel van ‘Peixinhos da Horta’, sperziebonen die worden gefrituurd in een deegbeslag. Deze
worden zowel als onderdeel van een maaltijd, als een apart hapje genuttigd.
‘Bife à Café’, steak in koffie
In Lissabon wordt het populaire gerecht ‘Bife à Marrare’, ‘Bife à Café’ genoemd. Bij dit gerecht wordt biefstuk voorbereid met
een romige koffiesaus. Bij het restaurant ‘Marrare das Sete Portas’, gelegen in de wijk Baixa Pombalina van Lissabon, kunnen
liefhebbers van een goed stuk vlees dit bekende gerecht proeven.
Pastel de nata uit Belém, het originele gebak
De ‘pasteis de nata’ of roompasteitjes zijn één van de bekendste en tevens populairste specialiteiten uit Lissabon. Hoewel men
in veel cafés en bakkerijen kan genieten van deze lekkernij, bezit de Fábrica dos Pastéis de Belém in de gelijknamige wijk het
enige originele recept van de bekende ‘pastel de nata de Belém’. Hier worden de roompasteitjes warm gegeten en bestrooid
met kaneel en poedersuiker. Adres: Rua Belém (zie kaart Belém), website: www.pasteisdebelem.pt
‘Bolo Rei da Confeitaria Nacional’, een traditioneel gebak
De meest antieke bakkerij in Lissabon ‘Confeitaria Nacional’ werd in 1829 opgericht en lanceerde als eerst de Portugese
koningstaart Bolo-rei. Het Frans recept werd door de zoon van de oprichter van de bakkerij, Baltazar Castanheira Júnior,
geïntroduceerd in Portugal. Bolo-rei is een traditioneel Portugees gebak dat op kerstavond (25 december) tot en met
Driekoningen dag (6 januari) wordt gegeten en verwijst naar de drie koningen.
Lekkere gebakjes, geheime recepten op het Rossio-plein
Romantici gaan zeker niet voorbij aan wat in Lissabon als een instituut wordt aanzien: Confeitaria Nacional, op het Rossio-plein
en gesticht in 1829. Al bijna tweehonderd jaar worden hier de lekkerste gebakjes van de stad gemaakt waarvan niemand het
recept kent. De huidige nazaten van stichter Balthazar Roiz Castanheiro verleiden de klanten met dagverse Bolo Rei
(koningscake) en Bolinhos de Ovo (eierkoeken), met heerlijke koffie en met droge Dão-wijn. Een bezoek aan deze ‘pasteleria’ is
als een romantische reis terug in de tijd. Alles ruikt er naar oud en is er ook oud en authentiek. Niet verwonderlijk dat er
continu inwoners van de hoofdstad in en uit lopen, gebakjes en een vleugje romantiek meenemen naar huis.
Website: www.confeitarianacional.com
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Een terrasje doen en uitgaan

Lissabon kent vele terrassen waar het bij mooi weer goed toeven
is. De Portugese hoofdstad herbergt zowel grote als kleine, knusse
locaties waar je onder het genot van een drankje en hapje kunt
ontspannen, lezen en genieten van de mooie omgeving. Vooral
tijdens de zomer als de zon je trakteert op zonnige dagen, zijn alle
ingrediënten aanwezig voor een onvergetelijke vakantie. Maar wat
zijn de beste terrassen? Van de toeristische dienst kregen we een
overzicht van de mooiste plekken in Lissabon.
Restaurante Terreiro do Paço
Het restaurant Terreiro do Paço is een van de meest iconische
eetgelegenheden in Lissabon. Gelegen aan het Terreiro do Paço
plein werd dit restaurant heropend in 2011 en biedt het gerechten
geïnspireerd op de Portugese en Mediteraanse keuken in een
ontspannen sfeer. Het restaurant heeft maar liefst drie eetzalen en
twee terrassen. Eén van de terrassen ligt aan het bekende Terreiro do Paço plein terwijl het andere terras zich onder de
arcades van de Pátio da Galé bevindt.
Esplanada S. Pedro de Alcantâra
In de populaire uitgaansbuurt Bairro Alto boven de Glória lift bevindt zich op het uitzichtpunt miradouro de S.Pedro de
Alcantara ook een terras. Hier kan je op het terras genieten van een panoramisch uitzicht over de Castelo de São Jorge en het
historisch centrum van Lissabon. Op dit terras kunnen typische Portugese hapjes genuttigd worden: de bekende roomgebakjes
‘pastel de nata’, kwarktaarten van Sintra ‘queijadas’ en de Kabeljauw hapjes ‘pasteis de bacalhau’. Voeg hierbij de typische
Portugese drankjes zoals de populaire Beirão likeur, de zoete kersenlikeur Ginjinha en de Portugese amandel likeur ‘Amêndoa
amarga’ aan toe en alle elementen zijn aanwezig voor een heerlijke namiddag in Lissabon.
Esplanada do Principe Real
Wie op zoek is naar een leuk uitje is bij Esplanada do Príncipe Real aan het juiste adres. Naast de smaakvolle lunches en de vele
tapas, is het terras gelegen in Principe Real, één van de mooiste tuinen van Portugal. Het jonge en alternatieve publiek dat het
terras bezoekt vormt een aangenaam contrast met de prachtige “antieke” bomen die in de tuin staan.
Esplanada da Graça
De locatie van de esplanada da Graça aan het uitzichtpunt de Miradouro da Graça geeft dit terras een magistraal uitzicht op
Lissabon. Het kasteel São Jorge aan de linkerkant vangt ieders blik met haar schoonheid terwijl Lissabon zich voor ieders ogen
onthult tot aan de Mar da Palha (zee van stro). In dit oude gedeelte van de Portugese hoofdstad komen de natuurlijke en
architecturale schoonheid van de stad helemaal tot hun recht.
Cerca Moura
Het uitgaansleven van Lissabon wordt beschouwd als één van de beste van Europa. Een korte stop bij Cerca Moura voor het
uitgaan is hierbij echt een ‘must’. Populair onder jongeren en toeristen bezit de Cerca Moura ook een tweede terras aan de
overkant van de straat dat een goed uitzicht biedt over de wijk Alfama en de Taag rivier.
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