Rondreis “Onthaasten” in Centraal en Zuid Portugal,
9 dagen ontspannen en relaxen in het “onbekende” Portugal

Tijdens deze 9 daagse-reis verblijft u in drie verschillende accommodaties die een aantal dingen gemeen hebben:
Genieten, relaxen en ontspannen in een prachtige omgeving. Wilt u net iets meer zonder dat u iets moet? Uw verblijf
is inclusief een uitgebreid ontbijt met veel producten uit eigen tuin. Voor deze reis is het aan te raden een auto te
huren, wij kunnen u hierin adviseren. U dient zelf uw vliegtickets en auto te boeken. Bij de diverse accommodaties is
het mogelijk om wandelingen onder begeleiding, massages en schoonheidsbehandeling, kayaken en andere
activiteiten bij te boeken tegen een meerprijs. Informeer naar de mogelijkheden en prijzen. Extra nachten zijn op
basis van beschikbaarheid bij te boeken. Indien u uw reis wilt afsluiten met een bezoek aan Porto dan kunnen wij een
hotel voor u boeken nabij de luchthaven.
Waar verblijft u en wat is daar in de omgeving te zien en te doen?
1.

Olival das Hortas in Grandola.

Olival das hortas is een kleinschalig ecologisch resort gelegen in de provincie Alentejo aan de 'Costa Azul'.
Deze quinta ligt in een beschermd natuurgebied de 'Serra de Grândola'. Het is omringd door olijfbomen,
kurkeiken en vele andere fruitbomen.Pluk je verse sinaasappels zo van de boom en geniet van de stilte in je
hangmat of ligstoel. Op het landgoed dat 12 ha telt, liggen 3 gebouwen waarvan er twee zijn verbouwd
vakantiehuisjes. De vakantiewoning “de Ruïne” ligt op een hoger gedeelte van de heuvel in een carré,
besloten met maximale privacy en een mooi groot terras. Het is een 4 persoons huisje en is van alle
gemakken voorzien, inclusief een complete ingerichte keuken.Een heerlijke plek om uit te rusten en s’avonds
lekker uit eten te gaan in het pittoreske stadje Grandola.
2.

Bed and Breakfast Casa Traca in Valbona, bij Arganil

Casa Traca is een kleinschalige B&B met 4 themakamers. U verblijft op basis van beschikbaarheid in de
Byzantijnse- de Far East-, de Retro of de Classic kamer. Casa Traca wil u graag in een informele homogene
sfeer laten meegenieten van het ultieme relaxen in een prachtig deel van Portugal. Tijdens uw verblijf kunt u
gebruik maken van één van de vele zitjes en loungeplekken in de tuin, in de hangmat op het oosterse terras
of in de boomgaard. B&B Casa Traca ligt in de uitlopers van de Serra do Acor nabij Fraga da Pena
(watervallen) en Piodao (leistenen dorp). Serra da Estrela (met de hoogste bergketen op het vaste land van
Portugal)ligt op 40 minuten rijden evenals de bekende universiteitsstad Coimbra. Direct buiten de poort van
de B&B begint een wandelgebied voor lange afstandswandelingen en regionale wandelingen op onze eigen
Monte d’Alto met haar prachtige kapel op de top van de berg. In de omgeving kunt u heerlijk zwemmen in de
rivieren de Alva en de Mondego of wandelingen maken langs de oevers. Natuurlijk kunt u ook relax en
genieten aan één van de vele Playa Fluvials. Er is informatie aanwezig in de bed and breakfast over de
mogelijkheden.

3.

Quinta Nas Colinas in São Bartolomeu de Messines.

Quinta gelegen in een rustige omgeving, voorzien van een mooie tuin, fijne terrassen met adembenemende
vergezichten en een heerlijk zwembad. U verblijft tijdens deze rondreis in de B&B kamer van deze
accommodatie. Het terrein is volledig omheind en biedt veel rust en privacy. Het ligt net buiten de plaats Sao
Bartolomeu de Messines, alwaar alles voorhanden is; supermarkten, restaurantjes, overdekte markt, dokter,
tandarts etc. De kust en de luchthaven van Faro liggen op een half uurtje rijden. Het is een fantastische
uitvalbasis voor wandelingen maar ook voor een leuke stedentrip naar bijvoorbeeld Lagos, Tavira en
Albufeira. Welke bestemming je ook kiest, de hele kuststrook is vanaf de quinta binnen een uur te berijden.
4.

Prijzen, aanbetaling en annuleren:
Per persoon op basis van 2-persoonsbezetting: € 299 in voor- en naseizoen
Per persoon op basis van 2-persoonsbezetting: € 399 in hoogseizoen (juli en augustus)
Aanbetaling bedraagt 70% binnen 14 dagen na boeking te voldoen, boeking is definitief na ontvangst
aanbetaling. Het resterende bedrag dient 14 dagen voor aankomst ontvangen te zijn. Annuleren kan tot 14
dagen voor aankomst kosteloos, daarna bent u 70% van het totaalbedrag verschuldigd.
Bij te boeken extra’s kunt u bij de desbetreffende accommodatie contant afrekenen.

Voor boekingen en meer informatie kunt u contact opnemen met Bed and Breakfast Casa Traca via
casatraca@hotmail.com Via de mail kunt u een reservering aanvragen waarna u zo snel mogelijk bericht krijgt over de
beschikbaarheid.
Contactgegevens:
José van der Zwan
Bed and Breakfast Casa Traca
casatraca@hotmail.com
+351 235 010 057
+351 967 479 752
Meer informatie over de accommodaties vindt u op de betreffende websites:
Bed and Breakfast Casa Traca
www.casatraca.com/nl
Quinta Nas Colinas
www.purebodyhealthymind.nl/

Quinta Olival das Hortas

www.olivaldashortas.eu/nl

