Zon, zee, altijd een
frisgroene tint en kunst
en cultuur in overvloed
– en dat allemaal dicht
bij de hoofdstad. Geen
wonder dat de kust van
Lissabon de Rivièra van
Portugal wordt genoemd.
Tekst en foto’s Jaap Scholten
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de Lisboa
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costa de lisboa

D
Costa de
Lisboa kort

Gem. prijs
hotelkamer*
* HOTELS: DE GEMIDDELDE PRIJS VOOR EEN STANDAARDTWEEPERSOONSKAMER, TRIVAGO HOTELPRIJSINDEX
** KLIMAATGEGEVENS VAN KLIMAATINFO.NL

€115

Gem. prijs
retourvlucht

vanaf €140

Gem. dagelijkse
maximumtemperatuur
april/oktober**

19°/23°

Entree
paleizen

€7-14

e eerste spoorlijn van Portugal liep
van Lissabon naar het strand van
Cascais, en de tweede naar de koele
heuvels van Sintra. Beide oorden
waren zeer in trek bij de Portugese
high society. De ene villa overtrof
de andere, en de naam ‘Rivièra
van Portugal’ was al snel een feit.
De erfenis van deze belle époque
bepaalt er nog steeds de sfeer.
Ten zuiden van de brede Taag verandert het
panorama. Geen aristocraat die zijn oog liet vallen op de kalkbergen van de Serra da Arrábida. Er
is dan ook geen paleis te bekennen, de bezienswaardigheden beperken er zich tot een enkel
wijnlandgoed, kloosters en wat stevige forten uit
de Moorse periode. Ook het landschap is anders;
meer mediterraan dan bij Sintra. Het staat er vol
olijfbomen, kurkeiken en geurig struikgewas,
en de zoete muskaatdruif gedijt er als nergens
anders. In de strandmeren foerageren flamingo’s
en voor de kust zwemmen dolfijnen.

Sintra: een hof van Eden
Sintra ligt aan de voet van de Serra de Sintra,
een groene en koele heuvelrug iets ten noorden
van Lissabon. Eeuwenlang was het een geliefde
(zomer)residentie van prinsen, aristocraten en
vermogende industriëlen. En dus staat het er vol
paleizen en villa’s in alle mogelijke stijlen en neostijlen. Een hof van Eden dus, althans voor de
happy few. Sinds 1995 staat Sintra op de Unescolijst van Werelderfgoederen.
Het is er wat lastig oriënteren, maar uiteindelijk
komen alle wegen uit op het Praça da República.
Een toepasselijker naam is er niet, want aan dit
Plein van de Republiek staat een voormalig
zomerpaleis van de in 1910 afgezette Portugese
koninklijke familie. Het bouwwerk ziet er allesbehalve koninklijk uit. De blikvanger is namelijk
niet een prachtig bordes, maar twee enorme
schoorstenen. Er komt nog net geen rook uit.
Van alle paleizen in en rond Sintra vonden wij dit
Palácio Real het minst bijzonder, met uitzondering van de keuken misschien. Die is, met pannen waarin soep voor ten minste 100 gasten kan,
en een spit waar wel 5 varkens tegelijk aan kunnen, zonder meer koninklijk. Misschien is er een
verband met de schoorstenen?

Palácio da Pena
Het meest extravagante paleis is het Palácio da
Pena dat, hoe kan het ook anders, op het hoogste
punt van de heuvels ligt. F.C. Terborgh, pseudoniem van Reijnier Flaes, sloot in de jaren 60 van
de vorige eeuw zijn diplomatieke carrière af als
ambassadeur voor Nederland in Portugal en
juni/juli 2017 | Reisgids
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Duinen achter
Praia do Guincho

Pálacio da Pena

INSIDER

Sofia
Soares Franco

Zevende generatie
Fonseca
‘Een icoon van de
kuststreek van
Lissabon is Moscatel
de Setúbal (muskaatwijn). Deze
friszoete, versterkte
wijnsoort kent een
geschiedenis van
meer dan twee
eeuwen. Kom de
wijn vooral proeven,
u bent van harte
welkom in onze
bodega!’
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woonde de rest van zijn leven in Sintra. Behalve
diplomaat was hij ook een begenadigd dichter en
over het Pena-paleis schreef hij: ’soeverein en irreëel heerst het boven de kruinen, symbool van een
eeuw die overvloed kende, voor sommigen althans.
Gemak, rijkdom en vrije tijd; er moet veel verveling
hebben geheerst’. Eén van die ‘sommigen’ was
prins Ferdinand van Saksen-Coburg en Gotha,
echtgenoot van de Portugese koningin Maria II.
Een prins-gemaal dus, en eentje met heel veel
vrije tijd, nog veel meer geld, en een gezonde
dosis heimwee naar zijn geliefde Habsburgse
Rijk. In 1840 gaf hij opdracht tot de bouw. De stijl
moest, in zijn eigen woorden, kleurrijk en historisch worden, en de architect heeft dat heel serieus genomen. De toren links is onvervalst Duits
en kanariegeel. Die in het midden is geïnspireerd
op een middeleeuws Spaans fort en knalrood
geschilderd. De entree is een kopie van de toegangspoort van het Alhambra in Granada. En
om het geheel ook nog een lokaal tintje te geven,
is de gevel bekleed met duizenden felblauwe
Portugese tegels. In het omringende park liet
Ferdinand watervallen aanleggen met kokette
oosterse paviljoentjes, omgeven door een sfeer
van duizend-en-een-nacht. Ergens staat ook nog
een pseudo-Romeins aquaduct dat nergens voor
dient. Voor een geliefde was er nog plaats voor
een villaatje aan de rand van het park, verscholen

tussen oerwoudreuzen uit het verre Brazilië.
Vanbinnen is het paleis niet minder extravagant.
Arabisch ogende ruimtes, porselein uit China en
Meissen, en een chique gedekte tafel, mocht de
Portugese koninklijke familie ooit nog weer eens
terugkomen. Aan de vier levensgrote Turken van
zwart marmer zal het niet liggen: die houden al
meer dan een eeuw geduldig de kroonluchters
vast om het diner bij te lichten – zonder zich te
storen aan de eindeloze stroom toeristen uit de
21e eeuw.

Cabo da Roca: het einde van de wereld
De bergen van Sintra lopen geleidelijk af naar
zee en monden uit in de 140 meter hoge Cabo da
Roca, de meest westelijke punt van het Europese
continent, en tot aan de dagen van Vasco da
Gama het einde van de wereld. Reden genoeg
voor busladingen Chinezen om zichzelf hier te
vereeuwigen met een selfie. Smile, smile, click,
click, en de bus weer in, op naar de volgende
stop, en dat is waarschijnlijk Praia do Guincho,
een van de gevaarlijkste stranden van Portugal.
Staat er geen wind, dan zijn de golven ‘maar’ drie
meter hoog. Staat er een briesje, dan wordt dat al
snel vier. Steekt er een noordwestenwind op, dan
kun je beter een biertje gaan drinken in het fort
dat al eeuwen de elementen weerstaat, en nu een
mooi hotel is voor woeste-branding-liefhebbers.

Na Guincho maakt de kust een bocht van
90 graden, en dat betekent bescherming tegen
weer en wind. We zijn beland aan de Rivièra
van Portugal.

Palácio de Monserrate

Casino Royale
Estoril en Cascais, ten westen van Lissabon, begonnen in de 19e eeuw als buitenplaatsen voor
de Portugese adel, die er de zomer doorbracht.
Het ging er zo chic aan toe dat men al snel begon
te spreken van de Portugese Rivièra. In de Tweede Wereldoorlog werd Estoril een soort tweede
Casablanca. Het wemelde er van de spionnen,
opportunisten en vluchtelingen. De Duitse schrijver Thomas Mann behoorde tot de laatste, en de
Brit Ian Fleming tot de eerste categorie. Als we het
moeten geloven heeft hij in de bar van hotel Estoril Palace, met uitzicht op het casino, de onsterfelijke figuur James Bond bedacht. Niet vreemd dat
de titel van zijn eerste boek Casino Royale was.
Want aan royals geen gebrek: zo ongeveer de hele
afgezette Europese royalty ging aan de Portugese
Rivièra in ballingschap. Het Espaço Memória dos
Exílios, het ballingschap-memorial in het voormalige postkantoor, geeft een beeld van het leven
in Estoril als ballingsoord in de roerige tijden
voor, tijdens en na de oorlog.
Tegenwoordig lijkt het predicaat ‘Rivièra’ wat
pretentieus voor Estoril, dat een beetje de sfeer
van vergane glorie ademt. Maar wie door de
museumwijk van Cascais flaneert, kan er zich
alles bij voorstellen. Villa’s in pastelkleuren
tussen palm- en pijnbomen, verscholen achter
hekwerken met vrachten klimrozen en keurig
gesnoeide bougainvilles, kijken uit over de
oceaan, waarvan het blauw niet onderdoet voor
dat van de Mediterranée.
Trek een middagje uit voor deze museumwijk,
Bairro dos Museus in het Portugees: het is zonder
meer het aantrekkelijkste stukje Cascais. Dat kan
bijvoorbeeld beginnen op het heerlijke terras van
het art district in de citadel, en eindigen bij het
minstens zo aangename strandpaviljoen bij de
Boca do Inferno, de hellemond, waar de zee met
alle macht tegen de rotsen beukt. Daartussen ligt
verspreid een handvol musea. Onze favoriet is
het Museu Condes de Castro Guimarães, een
verrukkelijk paleisje met een mooie tuin aan een
korte zeearm. Aan het einde daarvan staat de
vuurtoren met een even zo verrukkelijk villaatje
ernaast. Het lijkt op de romantische wereld van
Guy de Maupassant, en het is het meest gefotografeerde plekje aan de hele kust.

Costa da Caparica
Lissabon gaat op mooie dagen en masse naar het
strand, en de voorkeur gaat uit naar de Costa da
Caparica. De branding is hier voor Atlantische

‘Initiatieput’ in de tuinen
van Quinta da Regaleira,
waarop onderaardse
gangen zijn aangesloten

SINTRA’S INTERNATIONALE ERFENIS
Er zijn in Sintra te veel monumenten om op te noemen.
Hieronder de meest in het oog springende. Het kan in
Sintra in de weekenden en het hoogseizoen erg druk zijn. Wij
raden aan de auto buiten het centrum te parkeren of met de trein naar
Sintra te komen. Pendelbussen rijden frequent naar alle monumenten.
Quinta da Regaleira
Een kwartiertje lopen vanaf het
centrum. Het meest mysterieuze
van alle paleizen. Gebouwd in een
extravagante Portugese stijl met
sprookjesachtige vertrekken
en tuinen, intrigerende grotten,
tunnels en diepe putten die werden gebruikt voor allerlei duistere
rituelen.
Palácio de Seteais
Aan dezelfde weg, een kilometer
verder. In de 18e eeuw gebouwd
als ambassade van Nederland.
‘Toe maar, het kan niet op’, zouden
we nu zeggen. Inmiddels is het een
luxe vijfsterrenhotel, maar nietgasten kunnen gewoon een kijkje
nemen.
Palácio de Monserrate
Gebouwd in de 18e eeuw door een
onderkoning van het Portugese
India, en dat is meteen te zien.
Monserrate doet niet onder voor
het paleis van een maharadja.
Het is leeg, maar de architectuur
en decoraties zijn al een sprookje
op zich, evenals de tuinen.

Vila Sassetti
Een stukje Italië in Sintra. Tuinen
met ingenieuze waterwerken en
flora van over de hele wereld.
De villa zelf is een fantasierijke
creatie, geïnspireerd op kastelen
in Lombardije. Sassetti ligt aan de
wandelroute naar het Pena-paleis,
waarvan een prima beschrijving is.
Convento dos Capuchos
Een groter contrast dan dat tussen
dit kapucijnenklooster en elk willekeurig paleis in Sintra is ondenkbaar. Diep verscholen in een vochtig bos, en een labyrint van smalle
gangen en lage ruimtes. Alles is
bedekt met kurk ter isolatie van
kou en vocht. De monnikencellen
doen hun naam eer aan, met de
nadruk op cel. Een keten van lampjes licht niet alleen wat bij, maar
wijst ook de weg, dwars door het
wc-gat en het keukenraam: een
bizarre belevenis.
Van alle monumenten bestaat
een interessante brochure. Eerst
even bij de VVV langs dus. Meer
informatie op parquesdesintra.pt.
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ALVA’S AANVAL
IN CASCAIS
Voor de citadel van
Cascais staat een
standbeeld van generaal Diogo de Meneses.
Zijn voet houdt een
Spaanse helm en
kanon in toom. Is dit
historisch juist, of lijkt
het toch wat meer op
wishful thinking...?
Daarvoor moeten we
terug naar het jaar
1580. De Portugese
koning Sebastião, een
neef van de Spaanse
Filips II, ging op kruistocht naar Marokko.
Dat kwam hem en zijn
leger duur te staan: ze
werden in de pan gehakt, de koning incluis.
Hij was kinderloos en
oom Filips eiste de
troon op, maar daar
was niet iedereen zo
gelukkig mee. En
toen kwam de Hertog
van Alva met een
verrassingsaanval op
het fort van Cascais.
Het resultaat: Portugal
werd ingelijfd bij het
Spaanse wereldrijk en
Diogo onthoofd, het
was te verwachten.
Weinig herinnert meer
aan dit wapengekletter, de citadel is nu een
oase van rust en kunst.
Cidadelaartdistrict.com
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begrippen lekker rustig. Om er te komen moet
je wel eerst even de Taag over en dus staat het,
zoals eigenlijk altijd, muurvast op de Ponte
25 de Abril, de Golden Gate van Lissabon. Er is
een alternatief, de nieuwe Vasco da Gama-brug,
maar daarvoor moet je wel een kilometer of
70 omrijden.
De Costa da Caparica is één langgerekt strand
met zo’n 20 strandafgangen, elk met een eigen
karakter. Hoe verder weg, hoe minder bebouwing, hoe rustiger het strand en hoe bloter de
badgasten. In het hoogseizoen rijdt er een treintje langs dat bij elke afgang stopt. Maar om eerlijk
te zijn raden wij aan het nog een beetje zuidelijker te zoeken, aan de andere kant van de Lagoa
de Albufeira, de lagune die de Costa in tweeën
deelt. De stranden daar zijn paradijselijk en een
stuk rustiger. Neem bijvoorbeeld het Praia do
Meco: een paar kilometer fijn zand met enorme
duinen en een langgerekte rots die als een soort
gestrande onderzeeër op het strand ligt. En, bijzonder detail: Praia do Meco kent geen bordjes
met verboden toegang. Je mag helemaal los in
de duinen: inderdaad, gewoon van 20 meter
naar beneden rollen door het zand. En na zo’n
enerverende stranddag lonkt het paviljoen, waar
de beste zeebaars van de Costa wordt geserveerd
naar oer-Portugees recept, dat wil zeggen met
aardappeltjes, rijst, verse groenten en een schijfje
citroen.
Vanaf Meco zie je vaag de contouren van Cabo
Espichel, met daarop het bedevaartklooster. Het
is echt zo’n plek waar je het gevoel krijgt aan het
einde van de wereld te zijn beland: afgelegen,
eenzaam, ruig en wat mysterieus. Wie wil, kan er
vanaf Meco lopend naartoe. Het is niet dichtbij,
maar de afwisseling van stranden, kliffen en
duinen is fantastisch. En de continue blik op
de oceaan is zoals die moet zijn: eindeloos.

Serra da Arrábida: wijn, dolfijnen en kurk
Ook bij Espichel maakt de kust weer een bocht
van 90 graden. De kustlijn is smal, want de bergen van de Serra da Arrábida lopen steil uit in
zee. Arrábida is het meest mediterrane stukje

Op het strand
van Cascais

van Atlantisch Portugal, en tevens een natuurpark, want de flora – met de kurkeik voorop – is
uniek. Een aantal plekken hier vonden wij heel
aantrekkelijk.
Ten eerste de stranden: vier op een rij, allemaal
klein maar fijn, en met een hoog Caraïbisch
gehalte. De ruïnes van een oude Romeinse viszouterij, omringd door olijfbomen met het Praia
do Portinho als decor: ook een plaatje om niet
meer te vergeten. En dan de wijn! Moscatel de
Setúbal is een begrip binnen en buiten Portugal.
De muskaatdruif doet het uitstekend op de flanken van de Serra, en in de kelders van het wijnhuis José Maria da Fonseca, in het stadje Azeitão,
word je ondergedompeld in de diepste geheimen
van de kelders waar de muskaatwijn 10, 20 of 30
jaar ligt te rijpen op mahoniehouten vaten.
Maar je komt ook naar Arrábida voor de natuur.
De oceaan is hier rustig en niet te koud: een
speeltuin voor dolfijnen. Vanaf de haven van
Setúbal kun je de zee op, en het moet gek lopen
als er niet een school links en rechts de boot
voorbij schiet. Het is fantastisch om te zien.
Wie liever aan land blijft, kan eindeloos wandelen door de kurkeikenbossen van het estuarium
van de rivier de Sado bij Setúbal, waar flamingo’s
in het brakke en ondiepe water foerageren. En
al dat moois is het uitzicht van het hagelwitte
klooster van Arrábida. De monniken moeten
sprakeloos zijn geweest, als hun orde dat niet
al voorschreef. Als de aristocraten van Lissabon
dit hadden gezien, had de Portugese Rivièra
waarschijnlijk iets zuidelijker gelegen.

Van onze expert
Jaap Scholten

Onze tips Costa de Lisboa
OVERNACHTEN
De Costa de Lisboa heeft
een ruim aanbod aan
accommodatie; van
eenvoudige B&B’s tot
chique landhuizen en
hotels. Het aanbod in en
rond Sintra en Cascais is
aanmerkelijk ruimer dan
ten zuiden van de rivier
de Taag. Minimum- en
maximumprijzen voor
een tweepersoonskamer
met ontbijt.
1 Casa da Pergola
De ideale B&B in een rustige straat in hartje Cascais.
Alles op loopafstand; het
station op minder dan
5 minuten. De mediterrane
villa is al meer dan een
eeuw eigendom van dezelfde familie. Sfeer- en
stijlvol ingericht, met een
mooie tuin waar het ontbijt
wordt geserveerd – onder
de pergola, uiteraard.
€90-110, +351 214 840 040,
pergolahouse.pt

Casa da Pergola

2 Pousada Cidadela
Cascais
In de citadel en het art
district. Pousadas de
Portugal is een keten van
mooie hotels in historische
monumenten, en deze
pousada is geen uitzondering. Historisch vanbuiten,
modern vanbinnen.
Prachtige, rustige locatie.
€120-150, +351 218 442 001,
pousadas.pt
3 Casa de São Miguel
In Sintra. Een tot in de
puntjes verzorgde B&B in
een 19e-eeuws herenhuis
met een heerlijke tuin. Een
oase van rust in het drukke
stadje, en dat op steenworp afstand van het

Palácio Nacional. Alles is
stijlvol, mooi en elegant.
Ontbijt met huisgemaakte
producten, wordt bij goed
weer in de tuin – onder de
jacaranda – geserveerd.
€90-€110, +351 219 244088,
saomiguelguesthouse.pt

Sintra Jardim

4 Sintra Jardim
Een authentieke Portugese
villa met oud-chique sfeer,
die zich presenteert als
‘een historisch hotel, een
magische ervaring, en
altijd een goede prijs’. Wij
oordeelden dat dit niets te
veel gezegd is. Daarbij een
grote tuin en zwembad,
ver genoeg van de weg om
er in alle rust van te genieten. €70-90, + 351 219 230
738, hotelsintrajardim.pt

Voor de rustzoeker. Grote
tuin, terras en zwembad.
Prima keuken, €50-70,
+351 212 189 343,
hotelruralquintadorio.com
BESTE REISTIJD
Voorjaar, zomer of najaar
is de beste tijd. In het
hoogseizoen, tussen half
juli en half augustus, kan
het aan de kusten bij Lissabon erg druk en vol zijn.
VERVOER
R De afstand UtrechtLissabon per auto via
Bordeaux bedraagt ruim
2200 kilometer.
R Het dichtstbijzijnde
vliegveld is Lissabon. KLM,
TAP en Transavia vliegen
rechtstreeks vanaf Schiphol. Retourtickets vanaf
€160, exclusief bagage.
Ryanair vliegt vanaf Eindhoven; retour vanaf €120
exclusief bagage.
R Een auto huren in de
compacte klasse bij de
grotere maatschappijen
(Hertz, Avis, Europcar) op
het vliegveld van Lissabon
kost in het hoogseizoen
circa €380 per week all-in.

‘Vlak voor Cabo Espichel gaat een wandelpad richting
zee. Op een halfvergaan bord staat een dinosaurus en
het woord pegadas, wat voet- of pootafdrukken betekent.
Na een half uurtje sta je aan een baai met een grandioos
uitzicht op Espichel. En inderdaad, in de rotsen zijn pootafdrukken te zien van dino’s die hier 145 miljoen jaren
geleden hebben rondgelopen. Een fascinerende setting.’

EROPUIT
Paleizen en bezienswaardigheden rond Sintra €7-14.
Gecombineerde tickets
zijn beschikbaar en voordeliger. Museumwijk
Cascais €3 per museum.
Wijnhuizen rond Azeitão
€3 inclusief proeven.
Museu Oceanográfico
Arrábida €2,10. Dolfijnen
spotten (2-3 uur, vanuit
Setúbal of Sesimbra)
vanaf €25.
REISGIDSEN
Goede Nederlandstalige
reisgidsen zijn de Capitool
(2015, €29,95) en De Groene Gids van Michelin (2014,
€24,95), beide van (heel)
Portugal. Een goede wegenkaart is de Michelin
592, Portugal Centro.
PRIJSNIVEAU
Espresso €0,65, cafe com

leite (koffie met melk) €1,
glas bier €1,50, glas wijn
€1,50, glas 20 Years
moscatel €6.
Eten in restaurants is goedkoper dan in Nederland,
met name de wijn erbij.
Veel restaurants bieden
hoofdgerechten aan in
meia dose (halve portie),
en dat is vaak al genoeg.
Soep €2, voorgerecht €5,
hoofdgerecht €10-20,
huiswijn €5 (0,5l) of €8 (1l),
fles wijn vanaf €10.
MEER INFORMATIE
De Costa de Lisboa is goed
ingesteld op de toerist.
In vrijwel alle musea en
bezienswaardigheden
vonden we informatie in
het Engels. Alle grotere
plaatsen hebben een VVVkantoor. Uitgebreide informatie op visitportugal.com
en parquesdesintra.pt.

5 Pousada Castelo de
Palmela
Romantisch, rustiek en
stijlvol. Een van de mooiere pousadas in Portugal.
Hoog op een berg naast
het Moorse fort, en toch op
loopafstand van het oude
centrum. Prima locatie en
uitgangspunt voor de
wijde omgeving. Mooie
kamers, uitstekend restaurant, €110-130, +351 212 351
226, pousadas.pt
6 Quinta do Rio
Landgoed aan de weg van
Sesimbra naar Azeitão, aan
de voet van de Serra da
Arrábida, omgeven door
landerijen en met uitzicht
op de heuvels. De vloeren
kraken een beetje, maar de
kamers zijn comfortabel
en de sfeer is erg relaxed.
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