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LISSABON
Wie aan Lissabon denkt, denkt aan smalle steile straatjes
waar de melancholieke klanken van de fado uit een donker
café komen zweven. Een stad waar dichters als Pessoa
rondwandelen langs de Taag, en waar de oude grandeur
om iedere straathoek ligt te wachten. Maar Lissabon heeft
meer: de oude haven is een hip uitgaansgebied geworden,
vele nieuwe eettentjes en winkels openen hun deuren en
het culturele leven bloeit als nooit tevoren.

WAT & HOE ONDERWEG: de reisgids voor
een actieve en culturele vakantie.
• Duidelijke indeling op kleur
• Uitgebreide plattegronden en kaarten
• Verrassende wandeltochten
• Top 10 met hoogtepunten
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n Stad aan de rivier n Hendrik de Zeevaarder
n De smaak van Lissabon n Een rampzalige dag
n Muziek voor de ziel n Azulejo’s n De stenen van Lissabon
n Op en neer en heen en weer n De Anjerrevolutie
n Cafécultuur
n Kijken naar Lissabon
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n Aankomst
n Vervoer
n Overnachten
n Eten & drinken
n Winkelen
n Uitgaan

Even oriënteren n In een dag
Top 10 n Baixa n Rossio, Figueira & Restauradores n Museu
Calouste Gulbenkian Hoogtepunten n Chiado & Santa Justa
Verder ontdekken n 9 andere bezienswaardigheden
Waar... n Eten & drinken n Winkelen
n Uitgaan

Middeleeuws Lissabon

Even oriënteren n In een dag
Top 10 n Alfama n Museu Nacional do Azulejo n Castelo de
 rtes De
São Jorge Hoogtepunten n Sé n Museu-Escola de A
corativas n São Vicente de Fora Verder ontdekken n 7 andere
bezienswaardigheden Waar... n Eten & drinken n Winkelen n
Uitgaan

De westelijke hellingen

Even oriënteren n In een dag
Top 10 n Museu Nacional de Arte Antiga
Hoogtepunten n Bairro Alto n Basílica da Estrela
Verder ontdekken n 8 andere bezienswaardigheden
Waar... n Eten & drinken n Winkelen
n Uitgaan

Belém

Even oriënteren n In een dag
Top 10 n Mosteiro dos Jerónimos n Torre de Bélem Hoogtepunten n Padrão dos Descobrimentos n Museu Colecção
Berardo n Museu de Marinha n Museu Nacional dos Coches
Verder ontdekken n 4 andere bezienswaardigheden
Waar... n Eten & drinken n Winkelen n Uitgaan
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Even oriënteren n In een dag
Top 10 n Parque das Nações
Hoogtepunten n Oceanário n Ciência Viva
Verder ontdekken n 2 andere bezienswaardigheden
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Hoofdstukindeling: zie binnenkant vooromslag
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HET

LISSABONOntdek wat de stad te bieden heeft en beleef de unieke sfeer
zoals de inwoners van Lissabon dat doen.
WATERSPELEN

INSTORTENDE OUDE GEBOUWEN

Lissabon ligt pal aan het water, en
dat is precies goed, want zo laat de
ziel van de grote zeevarende natie
zich het best ontdekken. Of je nu
de Torre de Belém (p133)
bezoekt, op het voormalige terrein
van de wereldtentoonstelling
(p156), over het Mar da Palha
staart, je laat betoveren in het Oceanário (p159), of gewoon vanaf
Castelo de São Jorge (p83) over
de monding van de Tejo uitkijkt: in
Lissabon is water nooit ver weg.

Zo gaat het gewoon in Lissabon: op
het ene moment raak je betoverd
door met prachtige tegels versierde
muren, en meteen daarna zie je
een ruïne, gesteund door enorme
steigers. Want in de historische binnenstad mag niets zomaar worden
afgebroken: tegenstellingen staan
hier altijd dicht bijeen. De wat rommelige steegjes in de Alfama
(p78) brengen je geleidelijk de
heuvel op, naar Palácio Belmonte,
waar een overnachting enkele honderden euro’s kost. Dit exquise
hotel was overigens het toneel van
Lisbon Story, de film van Wim
Wenders over de ‘witte stad’, zoals
men Lissabon graag noemt. Aan de
voet van de kathedraal herbergen
de openbare toiletten nog een verrassing: de resten van een woonhuis, dat bij de aardbeving van
1755 met puin gevuld raakte.

FILMDECOR
Lissabon heeft een uitgelezen cinematisch karakter. Dat is al heel
lang bekend, en wordt onderstreept
door Bille Augusts Night Train to
Lisbon. Via filmrondleidingen (ook
in het Engels) ontdek je de belangrijkste locaties uit in deze stad
opgenomen films. Zoals Sostiene
Pereira, een Italiaanse film over
het stille verzet van een stille redacteur onder dictator Salazar, met
Marcello Mastroianni in de hoofdrol (www.lisbonmovietour.com;
ca. € 20).

INDRUKWEKKEND
Een meer trendy plein als de Largo
do Intendente zul je niet zomaar
vinden. Hier vind je de fotogenieke,
volledig betegelde gevel van de
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GEVOEL

Elevador da Bica: op je gemak de heuvelachtige stad door dankzij de kabeltram
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Wandelingen & tochten

1

CHIADO & BAIRRO ALTO
Wandeling

AFSTAND 2,4 kilometer
DUUR 1 uur voor wandeling, 2-2,5 uur met bezichtigingen
BEGIN/EINDPUNT Praça dos Restauradores A207 F4

Y

Miradouro de São Pedro Alcântara,
met een fraai uitzicht over Lissabon en aan de overkant het Castelo. Hierna loop je naar links
terug en loop je door de Rua São
Pedro de Alcântara, met de
zijmuur van de Igreja de São
Roque (P115) aan je linkerkant.

"–#

Een oudgediende: de Elevador da Glória

Deze rondwandeling in het centrum
van Lissabon, die grotendeels heuvelafwaarts loopt, geeft een beeld
van twee verschillende bairros en
biedt de kans kerken, musea, leuke
winkels en enkele beroemde cafés
te bezoeken.

!–"
Begin op het Praça dos Restauradores (P56) met het Palácio Foz,
waar aan de linkerkant de hoofdvestiging van het toeristenbureau
zit, en loop de hoek om naar de
Elevador da Glória. Deze prachtige
kabeltram, die in 1885 in bedrijf
kwam, verbindt de hellingen van de
Bairro Alto met het laaggelegen
centrum.
Neem plaats voor een authentieke Lissabonervaring en ga boven
aan de trap rechtsaf als je uitstapt.
Enkele passen verder, aan de rechterkant, is het plantsoen van de

Sla links af voor de kerk en loop
het plein rond naar de verste
hoek, waar je een trap links
omlaag ziet lopen. Loop deze trap
af en neem de tweede afslag
rechts, door de Rua da Condessa,
een stille straat met enkele ateliers
en bars. Hierna kom je op het
Largo do Carmo. Op dit mooie
plein, met zijn banken en jacaranda’s, staat het Museu Arqueológico
do Carmo (P67). Het hoofdkantoor van de GNR (militaire politie)
bezit een vleugel van het klooster,
en het was hier waar Caetano zich
overgaf tijdens de Anjerrevolutie
in 1974 (p28).

#–$
Loop het plein over en ga de
Calçada do Sacramento in, totdat
je op een T-kruising met de Rua
Garrett komt, een van de meest
trendy winkelstraten. Sla rechts
EVEN RUSTEN
Ga naar Café A Brasileira (P67), al
ruim een eeuw een begrip in Lissabon, en geniet er van een bica, net
als de grote schrijvers vroeger deden.
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Chiado & Bairro Alto
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Met het café achter je,
steek je de straat over, loop
je over het Largo do Chiado
en dan door de Rua D Bragança. Iets verderop zie je
het Largo São Carlos links
onder je. Neem de trap
naar dit plein en loop naar
het Teatro Nacional de São
Carlos (P72). Dit is de
opera van Lissabon, die
eind 18e eeuw naar het
voorbeeld van de Scala in
Milaan werd gebouwd. Tijdens het operaseizoen in de
winter kun je het schitterende rococo-interieur
bewonderen.
Igreja dos Mártires
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