
Zee, zout  
& kabeljauw

BELEEFREIS CENTRAAL-PORTUGAL

BOHEMIAN CHIC
Naast een ongerepte kustlĳn, vind je in Cen-
traal-Portugal een cultureel patrimonium om 
u tegen te zeggen. Van kloosters en paleizen 
behorend tot Unesco Werelderfgoed, tot cre-
aties van hedendaagse toparchitecten. Heden 
en verleden smelten hier harmonieus samen, 
duidelĳk merkbaar in de plaatselĳke tradities 
en ambachten: hedendaagse keramiek, lin-
nen en het fijnste porselein.

Met Caractère beleef je dit alles in kleinscha-
lige, kwalitatieve hotels die vandaag de dag 
onder de noemer ‘bohemian chic’ vallen. En 
bovendien heel eco-minded zĳn. Naast 
het hippe concept, natuurlĳke keuken en 

excellente wĳnen, zullen tal van originele 
extraatjes je verbazen. Wat dacht je van een 
kamer met een kacheltje en buitendouche? 
Of wegdromen bĳ een knus kampvuur? Ook 
de kids worden verwend: van surfhotels 
waar ze ook lessen kunnen volgen, tot een 
strandhotel met eigen reuze-skatepark!

  25 jaar ervaring, sterke specialisatie en grondige knowhow. 25 jaar kwaliteit en persoonlijke service. De familiale toerismegroep Caractère kent de bestemmingen en hotels in 

Zuid-Europa door en door, waardoor ze net datgene selecteren dat het beste bij uw reisprofiel past. Vraag naar hun aanbod bij ons, uw reisagent.

8-DAAGSE SELFDRIVE
In Centraal-Portugal valt dus heel wat te bele-
ven, en dat doe je best met de knowhow van 
Caractère. Hun beleefreis ‘Zee, zout en kabel-
jauw’ brengt je via een gastronomische route 
langs de grillige Portugese kustlĳn en zĳn al-
machtige oceaan. Een uniek programma dat 
je vakantie nog nét iets anders maakt.
Ontdek de bakermat van de kabeljauw-
visserĳ, de zoutpannen van Aveiro en de 
mousserende wĳnen van Bairrada. Richt-
prĳs voor deze 8-daagse selfdrive is 719 euro 
per persoon in juli en augustus, kamer met  
ontbĳt, huurwagen inbegrepen. Buiten het  
seizoen kan het al vanaf 457 euro per  
persoon.

Naast het hippe concept  
en de natuurlijke keuken,  

zullen tal van originele 
extraatjes je verbazen.
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Amper enkele kilometers ten noorden van de mooie hoofdstad Lissabon, begint één van de boeiendste streken 
van Portugal: Centraal-Portugal. Waar de oude zeevaarders de pioniers van de kabeljauwvangst waren. 
Ontdek het op deze gastronomische route van Caractère.



De kabeljauwvisserij, 
zoutpannen en mousserende 
wijnen van Centraal-Portugal 

ontdekken? Kies dan voor 
de beleefreis ‘Zee, zout en 

kabeljauw’.

TIP


