
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Exclusieve 8 daagse groepsreis 

  ZUID-PORTUGAL (Algarve) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Vertrekdatum : 

Dinsdag 8 juni 2021 
 

8 daagse groepsreis vanuit 1 verblijfhotel 
 

EXCURSIES INBEGREPEN 
ALL INCLUSIVE in ons hotel 

  Met Nederlandstalige gids ! 

PRIJS PER PERSOON :   € 1595 (Toeslag éénpersoonskamer = € 350) 

 

VROEGBOEK ACTIES :   
 

   - € 50 p.p. indien gereserveerd vóór 22/01/2021 
   gratis luchthavenvervoer vanuit Torhout indien gereserveerd vóór 

12/02/2021 
 

INBEGREPEN: 

• Vluchten heen en terug met TuiFly 

• 1 ruimbagage per persoon (max. 20kg) + 1 handbagage (max. 10 kg) 

• Luchthaventaksen en fuel zoals gekend op 05/01/2021 

• 7 overnachtingen in Hotel Riu Guarana**** 

• All-inclusive in ons verblijfshotel zoals beschreven in de Tui brochure zomer 2021 (vanaf de 

dag van aankomst tot het moment van uitchecken) 

• Alle bezoeken, transfers en excursies zoals vermeld in het programma met Nederlandstalige 

gids. 
• De lunch tijdens de excursies 

• Begeleiding van Demol Reizen 
 

NIET INBEGREPEN: 

• Persoonlijke uitgaven en fooien 

• Annulatie en/of bijstandsverzekering 

• Het vervoer van en naar de luchthaven (tenzij U reserveert vóór 12/02/2021) 

DOUANEFORMALITEITEN + COVID-19: 

• Geldige Belgische identiteitskaart 
• Maatregelen Covid-19 : Gezien de zeer regelmatige aanpassingen, wijzingen, verstrengingen, enz… van 

de maatregelen in het kader van de Covid-19 pandemie kunnen op datum van vertrek (of tijdens de 

reisperiode) maatregelen van toepassing zijn/worden. (vb; Quarantaine, screening, Passenger Locator 

Form, enz…). Meer informatie vind U op: https://diplomatie.belgium.be/nl  en https://www.info-

coronavirus.be/nl/ 

 

ALGEMENE en BIJZONDERE VOORWAARDEN: 

• Voor de algemene en bijzondere reisvoorwaarden verwijzen we naar de website 

www.demolreizen.be (Indien gewenst kunt U ze ook schriftelijk bekomen) 
• Minimum aantal deelnemers : 20 

• Volgorde van bezoeken kan wijzigen zonder afbreuk te doen aan het programma. 

 

                   Alle inlichtingen over deze reis bij: 
                              DEMOL REIZEN bvba 

Zuidstraat 17 – 8820 Torhout 
Tel. 050/21.23.08 – Fax. 050/21.18.73 

info@demolreizen.be – www.demolreizen.be 

 VU. DEMOL Reizen  bvba, Zuidstraat 17 – 8820 Torhout - Ondernemingsnummer BE 0415.465.153 – Verzek.Fin.Onvermogen : Europese 
Goederen en reisbagageverzekeringsmaatschappij – RPR Oostende – IBAN BE30 4738.1205.0211 – KREDBEBB 
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PROGRAMMA : 

Dag 1 : Zaventem – Faro – Olhos D’Agua 

Vlucht naar Faro, de luchthaven van de Algarve.  Deze meest zuidelijke provincie van Portugal is de 

populairste vakantiebestemming van dit zuiderse land.  Dit is niet verwonderlijk gezien de brede waaier aan 

mogelijkheden die de Algarve biedt.  We volgen er het ritme van de zee aan de eindeloze goudgele 

zandstranden met zijn prachtige rotsformaties en ontdekken de rijke culturele erfenis en de landelijke rust 

van het binnenland.  Na aankomst vertrekken we naar Olhos D’Agua, oorspronkelijk een vissersdorpje en 

nu een kleine badplaats vlakbij het bekende Albufeira.  We installeren ons in het hotel Riu Guarana 
 

Dag 2 : Excursie : Silves & Monchique 

De Algarve staat bekend om de prachtige stranden maar het achterland is ook 

betoverend mooi. Vandaag trekken we de bergen in voor een bezoek aan Silves, 

Fóia, en Monchique.  Onze eerste stop is in Silves midden in de 
sinaasappelboomgaarden. Als we boven bij het kasteel komen, worden we 

getrakteerd op prachtige uitzichten. Onze gids vertelt ons ondertussen alles over de 

Moorse geschiedenis waarna we even bijkomen met een sapje en cake. Daarna 

trekken we de bergen in rond Monchique en lunchen we in een restaurant boven op 

de berg.  Na de lunch gaan we naar Fóia,  het hoogste punt van de Algarve. 

Vervolgens reizen we  verder naar Monchique. Wandel over de kasseien, bezoek wat 

traditionele winkels, om dan naar Caldas de Monchique te gaan. Hier wacht ons een 

rondleiding door een weelderige tuin vol flora van de streek. 

Dag 3 : Excursie : Porches – Praia Da Marina – Ferragudo 

Ook vandaag een mooie combinatie van authentiek 

handwerk, de prachtige kustlijn en mooie dorpjes… de 

Algarve op zijn best!  We beginnen in Porches, waar we 

een pottenbakkerij bezoeken die bekend is om de 

originele handgemaakte en handgeschilderde 

kunstwerken, waaronder de gekende Azulejos 

(siertegels)  Er is voldoende tijd om een origineel 
souvenir van de Algarve uit te kiezen.  Daarna maken 

we een aantal stops om de woeste kustlijn te 

bewonderen: we zien  Praia Da Marina, één van de 10 

mooiste stranden in Europa, Benagil met zijn 

indrukwekkende grot en Algar Seco, met de beroemde 

Aboneca, het dubbele doorkijkvenster in de rotsen.  In Ferraguda, een klein romantisch vissersdorpje met 

witte huisjes wandelen we door de typische kasseistraatjes om de monding van de rivier de Arade te zien. 

Na de lunch sluiten we de dag af met een bezoek aan de gekende wijnmakerij Quinta dos Vales. 

Dag 4 : Excursie : Vilamoura 

Na een paar drukke dagen hebben we vandaag een voormiddagje de tijd om te genieten van de faciliteiten 

van ons all-inclusive hotel.  In de namiddag gaan we een bezoek brengen aan Vilamoura, het Saint-Tropez 

van de Algarve!  Deze gezellige en mondaine badplaats is vooral gekend voor de mooie jachthaven, waar  

we een wandeling zullen maken en er nog wat vrije tijd is voor een terrasje of om wat te winkelen.  

Dag 5 : Excursie : Faro – Olhao – Cacela Velha – Tavira 

Na het westen komt ook het oosten van de Algarve aan de 

beurt! Vandaag ontdekken we haar mooie dorpjes en haar 

grootste stad. Het start allemaal in Faro, de hoofdstad van de 

regio. We maken een wandeling en er is genoeg vrije tijd om 

de oude stad te verkennen – de kathedraal hier is een must-

see.  Volgende op de lijst is Olhao, een dorpje op de oevers 

van de Ria Formosa. We bezoeken de beroemde vismarkt en 

gaan dan lekker lunchen en winkelen.  ’s Namiddags 
bezoeken we Cacela Velha. Dit kustdorpje heeft een 

handjevol witgekalkte huizen, een prachtige kerk en een oud 

fort met uitzicht op de Atlantische Oceaan. Daarna reizen we 

door naar Tavira. Zeker het kasteel en de wandeling langs het 

bastion zullen je altijd bijblijven. Sluit de dag af in de 

plaatselijke kerk waar je de nationale schat buiten al hoort: fado muziek. Zo melancholisch als wat en 

typerend voor Portugal. 

 

Dag 6 : Excursie : Lagos – Sagres – Baleeira – Cabo San Vicente 

Vandaag genieten we van het adembenemende uitzicht 

over de meest pittoreske plekjes van de Algarve en 
combineren we geschiedenis en natuur. We beginnen 

met een bezoek aan de beroemde Ponta da Piedade 

waar we uitgebreid te tijd nemen om foto’s te nemen 

met de unieke rotsformaties van de kustlijn op de 

achtergrond. Vervolgens naar de historische stad Lagos. 

Hier maken we een begeleide wandeling naar Praça do 

Infante om een bezoek te brengen aan het standbeeld 

van Hendrik de Zeevaarder. Ook zien we het gebouw dat 

gebruikt werd als Portugals eerste slavenmarkt. Daarna 
is de kerk van San Antonio aan de beurt en is het tijd 

voor de lunch en wat vrije tijd om deze mooie stad te 

verkennen.  Sagres staat daarna op de agenda. Bij die 

laatste bewonderen we het fort voordat we verder trekken naar Cabo de São Vicente, het ‘einde van de 

wereld’.  We laten het panoramische uitzicht in de vissershaven van Baleeira even op ons inwerken. Helemaal 

relaxed keren we terug naar ons hotel. 

 

Dag 7 : Excursie : Albufeira 

Vrije voormiddag om te genieten van de faciliteiten van 

het hotel. In de namiddag verkennen we dé toeristische 

hotspot van de Algarve: Albufeira.  In de oude stad is de 

charme van het oude vissersstadje bewaard gebleven.  

We  kunnen vanop het uitzichtpunt neerkijken op de 

oude stad en slenteren daarna langs de vele winkeltjes, 

bars, restaurantjes,… ook hier voldoende vrije tijd om 

van dit mooie plaatsje te genieten! 
 

Dag 8 : Olhos D’Agua – Faro – Zaventem  

In de loop van de voormiddag hebben we onze transfert naar de luchthaven voor onze terugvlucht naar 

België. Aansluitend keren we terug naar Torhout. 

 

 

Ons verblijfhotel : RIU GUARANA **** 

https://www.google.be/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2F1%2F1f%2FRIU_Hotels_%2526_Resorts.jpg%2F266px-RIU_Hotels_%2526_Resorts.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fnl.wikipedia.org%2Fwiki%2FRIU_Hotels&docid=fEhlAqW6YYbcdM&tbnid=_f8w2wrKl89RIM%3A&vet=10ahUKEwjb_NvV1erlAhUL6aYKHSQIBNMQMwg4KAEwAQ..i&w=266&h=266&bih=759&biw=1536&q=riu%20logo&ved=0ahUKEwjb_NvV1erlAhUL6aYKHSQIBNMQMwg4KAEwAQ&iact=mrc&uact=8

