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Wij zijn een Nederlandse reisorganisatie, gespecialiseerd in de bestemmingen Andalusië, Portugal,
Marokko en de Sahara. 

 
Het lokale leven ervaren, contact met de lokale bevolking en slapen op bijzondere plekken staan bij
ons centraal. We bieden thematische reisroutes aan voor rondreizen, bouwstenen, losse activiteiten

en reizen op maat.
 
 

Wie zijn wij

De weergegeven informatie en prijzen in deze brochure zijn onder voorbehoud. Voor
de meest actuele informatie/prijzen, check onze website

www.barrio-life.nl                 020-2214178            reisvoorstel @barrio-life.nl  
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Wie is Barrio Life

Thematische reisroutes en
creativiteit
Reis per jeep, kameel, huurauto,
hippiebusje, al wandelend of met de
trein. Geef je reis een spontaan
karakter door 'reizen op maat' of
kies voor een echte thematische reis

Beleving, ook van de gebaande
paden
We bieden een tal opties: van de
gebaande paden tot het contact
met de lokale bevolking. Wandel
door de gebergte, ontmoet locals
in dorpen of help mee bij lokale
boederijen

Duurzame activiteiten en lokale
projecten
We compenseren de CO2 van je
gehele reis en investeren in lokale
duurzaamheidsprojecten. Hiervoor
werken wij ,onder andere, samen
met Greenseat

Contact met echte regiokenners
Wij zijn specialist in verschillende
regio's, in Marokko, Andalusië en
Portugal. Daarnaast wij kunnen je
goed adviseren om de reis te vinden
die het beste bij je reiswensen past

https://greenseat.nl/es/


Karakteristieke accommodaties: Je verblijft in
sfeervolle en karakteristieke accommodaties. Deze
zijn vaak kleinschalig en met een goed
comfortniveau. 

Leuke activiteiten en lokaal contact: De
activiteiten die je bij ons boekt zijn met goede
gidsen en privé of in kleine groepjes, zodat je écht
contact maakt. 

Goed georganiseerde reizen: Onze reizen zijn
goed doordacht, tot in de puntjes verzorgd, zodat
je onbezorgd kan genieten van je vakantie of
rondreis.

Aanpassen op maat: Elke reis is bij ons aan te
passen naar wens. Een dagje langer of korter of
een reis helemaal op maat is allemaal mogelijk. 

Hoge prijs/kwaliteit verhouding: Profiteer van
onze directe contacten ter plaatsen, waardoor je
een betere prijs-kwaliteit van ons krijgt dan bij
andere reisorganisaties. Wij bieden reizen voor alle
budgetten, ook voor wie een klein budget heeft. 
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Zelf geschreven routeboek met
bezoeksuggesties: Je krijgt bij de boeking een
door ons zelfgeschreven routeboek boordevol met
bezoeksuggesties en lokale tips die je niet in de
reisgidsen vindt. Met de hand samengesteld voor
jouw eigen reisroute. 
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Wat bieden wij aan?



Portugal is als bestemming zeer
verrassend en doet zeker niet onder voor
haar bekendere broer Spanje. Het is de
geboorteplaats van Fado muziek, het land
van de 1001 kabeljauw gerechten, bekend
om de Douro wijnvallei en de steden Porto
en Lissabon. De lente begint hier vroeg in
het jaar en de temperatuur is aangenaam
tot ver in december. Natuurliefhebbers
kunnen hun hart ophalen in de Costa
Vicentina, het Penedes-Geres nationaal
park, de Algarve en de lange stranden.
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Bestemming
Portugal
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24-daagse treinrondreis 

Deze 24-daagse treinreis neem je mee naar de
hoogtepunten van Lissabon, Porto, Valenca en
Madrid, maar brengt je ook naar minder
bekende steden zoals Evora, Sintra, Averio,
Braga en Pinhao. Deze treinreis is een leuke en
duurzame manier om Portugal te bezoeken en
geschikt voor wie houdt van reizen per trein.
Je vliegt namelijk niet vanuit Nederland naar
Lissabon, maar reist meteen al vanuit
Nederland met de internationale
hogesnelheidslijnen richting het zuiden.
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https://barrio-life.nl/lissabon/
https://barrio-life.nl/porto/
https://barrio-life.nl/evora/
https://barrio-life.nl/sintra/
https://barrio-life.nl/aveiro/
https://barrio-life.nl/braga/
https://barrio-life.nl/pinhao/


Deze Portugal treinrondreis vanuit Nederland start

vandaag met een mooie reisdag met eindpunt San

Sebastiaan aan de Gol van Biskaje. Je reist met de

ochtendtrein, van Thalys, naar Parijs. Je kan

instappen op Amsterdam, Schiphol, Rotterdam en

Breda. In Parijs stap je over op de directe TGV naar

Hedaye (Frans-Spaanse grens) waar je overstapt op

de trein naar San Sebastiaan en daar rond 19:00 uur

in de avond aankomt. We hebben een comfortabel

hotel gereserveerd waar je vanaf het treinstation zo

naar toe wandelt.

Na het uitchecken kan je je bagage bij het hotel

achterlaten en de gehele dag genieten van de

oude stad van San Seebastian, het strand en de

lekkere tapas cultuur, waar de stad beroemd om

is. In onze reisbescheiden geven we je tips welke

activiteiten je tijd geven om te bezoeken. Rond

19:00 uur check je in bij de nachttrein in je

slaapcoupé. De trein is uitgerust met een mooie

bar voor een goed diner en is van alle gemakken

voorzien. Liever niet per nachttrein reizen? Vraag

ons naar de opties.

Reisprogramma per dag

Dag 1, Per trein naar San Sebastian

Dag 2, Per nachttrein van San
Sebastian naar Lissabon
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's Ochtends rond half acht komt de nachttrein aan
in Lissabon. We halen je per privé transfer op van
het treinstation en brengen je naar het hotel. Je
verblijft hier voor drie nachten in een comfortabel
hotel inclusief ontbijt, in het oude centrum van
Lissabon. Na het inchecken heb je de rest van de
dag- en de komende twee dagen alle tijd om
Lissabon op een gemakkelijk tempo te gaan
ontdekken. In onze uitgebreide reisbescheiden
tref je volop praktische informatie om je bezoek
zo leuk mogelijk te maken.

Dag 3, Aankomst op Lissabon

Dag 4, Het Sao Jorge kasteel en
het klooster Dos Jeronimos
Lissabon staat alom bekend om het mooie
erfgoed uit de Katholieke tijd en de periode van
de ontdekkingsreizigers met als beroemdheid
binnen Portugal, Vasco de Gama. De meest
bezochte monumenten zijn het kasteel Sao Jorge
en het klooster Dos Jeronimos. Bezoek je deze
monumenten graag met een gids? Je kan een
begeleid bezoek, inclusief entreeticket, voor het
klooster bij je boeking mee reserveren. In onze
uitgebreide reisbescheiden tref je ook tips, door
ons geschreven als Portugal specialist.
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Lissabon stad is verspreid over zeven heuvels en
heeft steile beklimmingen midden in de stad.
Gezien de monumenten niet allemaal bij elkaar
liggen, hebben we als oplossing een fietstocht per
e-bike om bij te boeken voor deze dag. Een halve
dag op pad met een gids en onderweg maak je
culinaire stops bij leuke plekjes. Tegen het einde
van de middag kunnen we een zonsondergang
boottocht over de rivier de Taag bijboeken. Je
geniet dan van het uitzicht op de beroemde rode
brug en de uitzichten over het historisch
centrum.

Na het ontbijt check je uit en begeef je je naar het
treinstation van Lissabon. Met onze treinkaartjes reis
je van Lissabon in anderhalf uur naar Évora. Een
mooie reis door het binnenland van Portugal en de
Alentejo streek. Bij aankomst op het treinstation van
Évora begeef je je naar het stadshotel in het centrum.
Het hotel is op basis van logies en ontbijt en je
verblijft hier twee nachten. Na het inchecken heb je
de rest van de dag en morgen volop de tijd om Evora
te gaan ontdekken

Dag 5, Culinair E-bike tocht door
de stad en boottocht over de
Taag

Dag 6, Per trein van Lissabon naar
Évora
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Évora staat bekend als UNESCO stad met haar
Romeinse- en Arabische invloeden. De bekendste
bouwwerken zijn de Romeinse tempel, het
aquaduct en de kerk met de menselijke schedels.
Verder heeft Évora andere, mooi
bezienswaardigheden die we in onze
reisbescheiden verder toelichten. Évora
bezoeken met stadsgids? We kunnen een bezoek
met gids voor je bijboeken voor deze dag,
alsmede een bezoek met gids aan de
wijnbodega's of Megalieten stenen in de
omgeving.

Na het ontbijt check je uit en begeef je je naar het
treinstation van Évora. Met onze treintickets reis
je van Évora, in een paar uur, naar Sintra. Bij
aankomst, op het treinstation van Sintra, wandel
je naar het stadshotel in het centrum van het
dorpje. Het hotel is op basis van logies en ontbijt
en je verblijft hier twee nachten. Na het
inchecken heb je de rest van de middag en
morgen de tijd om de paleizen van Sintra te
bezoeken

Dag 7, UNESCO stad Évora

Dag 8, Per trein van Évora naar
Sintra
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Sintra staat bekend om de kleurrijke
(buiten)paleizen en prachtige parken. Bezoek
je de paleizen graag met gids? Informeer ons
over je wensen en dan boeken we een halve- of
gehele dagtocht door Sintra. Echter kan je
vandaag ook het natuurpark Sintra-Cascais
bezoeken. Graag fietsen of wandelen? Er is een
begeleide fiets- en wandeltocht te boeken voor
vandaag inclusief vervoer en gids. We
informeren je in detail met praktische
bezoektips in onze reisbescheiden.

Na het ontbijt check je uit en halverwege de
ochtend hebben we een privé transfer klaar
staan die je naar het treinstation brengt. Je reist
per stoptrein noordwaarts in twee uur naar het
beroemde, kastelen stadje Obidos. Bij aankomst
op het pittoreske treinstation van Obidos wandel
je naar het hotel bij de oude kasteelmuren. Het
hotel is op basis van logies en ontbijt en je
verblijft hier voor één nacht. Vanmiddag kan je
met onze tips al een verkenningswandeling
maken door Obidos.

Dag 9, De paleizen van Sintra

Dag 10, Per trein van Sintra naar
Óbidos
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Na het ontbijt check je uit en heb je de gehele
ochtend en middag om nog meer van Obidos
te zien. Houd je van historie? We organiseren
ook een wandeling met een gids door Obidos.
Halverwege de middag wandel je terug naar
het treinstation en reis je verder met onze
treintickets naar Coimbra stad. Bij aankomst
op het treinstation van Coimbra beweeg je je
naar het hotel. Het hotel is op basis van logies
en ontbijt en je verblijft hier weer voor twee
nachten.

Coïmbra staat bekend als de oude hoofdstad
van Portugal en haar intellectuele
gedachtengoed. De universiteit van Coimbra is
hier als bekendste monument het voorbeeld
van. Voor vandaag kunnen we een bezoek met
stadsgids en entreeticket voor je boeken om zo
de universiteit op de beste manier te bezoeken.
Voor vanavond kunnen we ook een Fado
concert voor je reserverem. In onze uitgebreide
reisbescheiden tref je praktische informatie om
je bezoek zo compleet mogelijk te maken.

Dag 11, Per trein van Óbidos
naar Coimbra

Dag 12, De universiteit van
Coimbra
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Na het ontbijt check je uit en begeef je je naar
het treinstation van Coimbra. Met onze
treintickets reis je in een uur naar Aveiro. Het
hotel is op basis van logies en ontbijt en je
verblijft voor één nacht. Aveiro staat bekend als
het Portugese ¨Venetië¨. De kanalen van de stad
en de Moliceiro gondelboten maken het beeld
compleet. Voor vanmiddag kunnen we een tocht
per gondel voor je boeken voor deze ochtend,
alsmede een wandeling met gids door het oude
centrum.

Je checkt uit en wandelt naar het treinstation
van Aveiro. Met onze treinkaartjes reis je diep
de Douro wijnstreek in, op de mooiste treinreis,
inclusief boemeltrein. Aangekomen op het
treinstation van Pinhao beweeg je je naar de
B&B met ontbijt die we hier voor je hebben
gereserveerd voor twee nachten.

Dag 13, Per trein van Coimbra
naar Aveiro

Dag 14, Per trein van Aveiro
naar de Douro streek
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De Douro-vallei staat bekend om de
druivenvelden en klassieke wijnbodega's,
gelegen in een prachtige natuuromgeving.
Voor vandaag kunnen we een boottocht,
inclusief een glas wijn, voor je organiseren
over de Douro rivier. Alsmede een echte
wijnexcursie inclusief vervoer en het bezoek
met gids aan een aantal bijzondere
wijnbodega's in de omgeving van Pinhao. De
Douro per trein naar het eindpunt nemen?
We vertellen je er graag meer over.

Je checkt uit en beweegt jezelf terug naar het
mooie met Portugese tegels ingelegde treinstation
(één van de mooiste van Portugal). Je reist met
onze treinkaartjes naar de parel van Noord-
Portugal, Porto stad. Aangekomen op het
treinstation beweeg je je naar het stadshotel en
check je in voor twee nachten. Je hebt vanmiddag
en morgen de gehele dag om te genieten van al
onze suggesties en tips voor de omgeving.

Dag 15, Boottocht over de
Douro en wijnproeverij

Dag 16, Per trein van Pinhao
naar Porto
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Porto staat bekend om de mooie ligging aan de
Douro rivier en de Portwijn die hier wordt
gemaakt. De meest bezochte monumenten zijn
de kathedraal, de kerken en het treinstation van
Sao Bento met de Portugese tegels aan de muur.
Een bezoek met stadsgids en entreetickets voor
de monumenten is bij je boeking mee te boeken,
alsmede een bezoek met gids aan de mooie
Portbodega's. Houd je van lekker eten? Voor
vanmiddag is er ook een fingerfood wandeling
met gids bij te boeken of een kookworkshop met
Portugese recepten.

Je checkt uit en beweegt jezelf naar het
treinstation van Porto. Met onze treinkaartjes
reis je in een uur naar de UNESCO stad Braga. Je
verblijft hier voor twee nachten in het centrum
van Braga in een comfortabel stadshotel
inclusief ontbijt. Na het inchecken heb je de rest
van de dag en morgen de tijd om Braga op een
gemakkelijk tempo te gaan ontdekken. In onze
uitgebreide reisbescheiden tref je volop
informatie om je bezoek zo leuk mogelijk te
maken.

Dag 17, De Portbodega´s van
Gaia

Dag 18, Per trein van Porto
naar Braga

15

© 2021 Barrio Life www.barrio-life.nl                  020-2214178            reisvoorstel @barrio-life.nl  



De stad Braga staat bekend om haar prachtige
kathedraal en het grote aantal kerken. We
kunnen deze ochtend een wandeling met
stadsgids en tickets bijboeken. De kleinere
zusterstad van Braga is Guimareas en ligt op
een klein half uur van Braga. Vanmiddag kan je
een uitstapje maken naar deze stad en het
kasteel en het mooie stadscentrum bezoeken.
Ook dit is bij te reserveren inclusief vervoer
heen en terug en gids. In onze reisbescheiden
tref je handige tips voor een bezoek.

Na het ontbijt check je uit en wandel je naar
het treinstation. Met onze treintickets reis je
in twee uur van Braga naar Valenca. Bij
aankomst op het treinstation van Valenca
begeef je je gemakkelijk naar het stadshotel in
het centrum van deze vestingstad. Het hotel is
op basis van logies en ontbijt en je verblijft
hier twee nachten. Na het inchecken heb je de
rest van de middag en morgen om Valenca en
de omgeving te ontdekken.

Dag 19, Excursie naar
Guimareas

Dag 20, Per trein van Braga
naar Valenca
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Na het ontbijt check je uit en begeef je je naar het
treinstation van Valenca, om in anderhalf uur
naar de Spaanse stad Vigo te reizen met de Celta
trein. Bij aankomst heb je tot halverwege de
middag om Vigo te ontdekken en geven we je tips
waar je tijdelijk je bagage kan stallen. Je neemt de
trein van Vigo naar Madrid. Je komt eind van de
avond aan in Madrid, waar we je ophalen van het
station en naar het hotel brengen. Hier hebben
we een hotel geboekt voor twee nachten. Je kan
morgen de gehele dag erop uit trekken om het
centrum van Madrid te bezoeken. Liever per
nachttrein naar Spanje en geen verblijf overdag
in Madrid? Geef het ons door.

Valenca staat bekend om het prachtige
overgebleven oude centrum als oude vesting.
De stadsmuren met uitzicht op de rivier, de
kerken en de pleinen, maken het een fijne
plek voor een ontdekkingstocht. Houd je van
wandelen? Er loopt een mooi wandelpad langs
de rivier. We kunnen je naar Moncao brengen
(andere vestingstad), en dan wandel je in drie
uur terug langs de rivier naar Valenca.

Dag 21, Vestingstad Valenca op
de Spaanse grens

Dag 22, Per trein van Valenca
naar Madrid
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Vandaag reis je van Madrid naar Nederland
(Breda, Rotterdam, Schiphol of Amsterdam). De
reis begint in de ochtend met de
hogesnelheidstrein naar Barcelona. In Barcelona
stap je over op de TGV naar Parijs, waar je
overstapt op de Thalys naar Nederland. Een
bijzondere en onvergetelijke reis van Midden-
Spanje naar Nederland. Zou je deze reis willen
aanpassen? Geef ons hier je wensen door en dan
passen we de reis kosteloos en vrijblijvend aan op
maat.

Madrid staat bekend om Gran Via, de grote
hoofdstraat die door de stad voert, alsmede de
mooie musea, het Retiro stadspark en de Plaza’s,
de pleinen. Vandaag kan je per metro makkelijk
vanuit het hotel naar het centrum reizen en
geven we je tips over de leukste
bezienswaardigheden. Bezoek je Madrid graag
met een stadsgids? We helpen je graag verder
met een georganiseerd bezoek aan de stad.

Dag 23, Plaza del Sol en Plaza
Espana

Dag 24,Per trein van Madrid
naar Nederland
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Accommodaties
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Tijdens deze reis overnacht je in 12 steden. De accommodaties per stad staan hieronder beschreven
op volgorde van de reis.

 
De hotels en B&B’s die wij aanbieden in zijn allemaal gelegen in of nabij het centrum en soms in een

landelijke omgeving. Het uiterlijk van de gebouwen is soms modern en soms karakteristiek. De
kamers van de accommodaties zijn fris, comfortabel en modern of authentiek. Daarnaast hebben alle

kamers een eigen badkamer op de kamer. Onderstaande foto's en beschrijvingen van de
accommodaties kunnen afhankelijk van de periode van je reis iets afwijken.

Dag 1-2: San Sebastian – Hotel – 2-3 sterren
De eerste stop van deze reis is het Spaanse San Sebastian. Je verblijft hier in een hotel gelegen in het

stadscentrum. De kamers zijn fris en comfortabel ingericht in moderne stijl. Iedere kamer beschikt over een eigen
badkamer op de kamer. Binnen het hotel kun je gebruik maken van de algemene lounge. De tweede nacht

overnacht je in de nachttrein onderweg naar Lissabon.

Dag 3-5: Lissabon - Hotel – 2-3 sterren
Je verblijf in het stadscentrum van Lissabon, op loopafstand van verschillende bezienswaardigheden. Het hotel is
gelegen in een sfeervol Zuid Europees gebouw. De kamers zijn fris en modern ingericht met eigen badkamer. In

het hotel is een algemene zithoek aanwezig waarvan gebruik kan worden gemaakt.
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Dag 6-7: Évora - Hotel – 2-3 sterren
De volgende bestemming is Évora, je verblijft hier in het toeristische centrum van de stad. Het hotel is gelegen in
een sfeervolle en modern gebouw met soms een historisch tintje. De kamers zijn mooi ingericht vaak met uitzicht

op een leuk straatje. Iedere kamer heeft een privé-badkamer op de kamer. Daarnaast is er ook een algemene
lounge waar je gebruik van kunt maken.

Dag 8-9: Sintra – B&B – 2-3 sterren
Je verblijft in het toeristische stadscentrum van Sintra. Het hotel is gevestigd in een sfeervol gebouw met

landelijke uitstraling. De kamers zijn comfortabel en degelijk ingericht met soms een moderne en soms een
klassiekere stijl, iedere kamer beschikt over een eigen badkamer. In het hotel is een algemene zithoek aanwezig

waar je gebruik van kan maken, daarnaast is er ook een terras.

Dag 10: Obidos – Hotel of B&B – 2-3 sterren
Je verblijft in het centrum van het middeleeuwse stadje Obidos. Het hotel of B&B is gelegen in een authentiek

gebouw met karakteristieke trekken. De kamers zijn comfortabel en degelijk ingericht met op iedere kamer een
eigen badkamer. In de accommodatie is een algemene zithoek aanwezig waar gebruik van gemaakt kan worden.

Daarnaast is er ook een terras aanwezig en soms ook een zwembad.
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Dag 11-12: Coïmbra – B&B – 2-3 sterren
Je verblijft in het stadscentrum van Coïmbra. De accommodatie is gelegen in een karakteristiek gebouw met Zuid

Europese architectuur. De kamers zijn modern, fris en comfortabel ingericht. Alle kamers beschikken over een
eigen badkamer. Daarnaast is er een terras aanwezig bij de accommodatie.

Dag 13: Aveiro – Hotel – 2-3 sterren
Je verblijft in de levendige stad van Aveiro, aan de rand van het centrum. Het hotel is gevestigd in een modern
gebouw met traditionele stijl. De kamers zijn modern ingericht met fijne en comfortabele faciliteiten. Iedere
kamer beschikt over een privé-badkamer. Er zijn een aantal algemene faciliteiten waar je gebruik van kan

maken, zo zijn er in het hotel een restaurant en bar. Buiten kun je op het terras zitten.

Dag 14-15: Pinhão – B&B – 2-3 sterren
Je verblijf in de landelijke omgeving van Pinhão, in het hart van de Douro regio. De B&B is gelegen in een

karakteristiek landhuis. De kamers zijn fris en comfortabel ingericht, soms met een moderne en soms met een
authentieke stijl. Iedere kamer beschikt over een eigen badkamer. Daarnaast is er in de B&B een algemene

zithoek aanwezig, en een buitenterras.
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Dag 16-17: Porto – Hotel – 2-3 sterren
Je verblijft in het stadscentrum van Porto met verschillende bezienswaardigheden op loopafstand. Het hotel is
gevestigd in een modern gebouw. De kamers zijn fris en comfortabel ingericht in moderne stijl. Iedere kamer

beschikt over een eigen badkamer op de kamer. Daarnaast is er een algemene zithoek in het hotel waar je gebruik
van kan maken.

Dag 18-19: Braga – Hotel – 2-3 sterren
De eerste stop van deze reis is Braga, je verblijft hier in het centrum op loopafstand van verschillende

bezienswaardigheden. Het hotel gevestigd in een karakteristiek gebouw. De kamers zijn mooi en fris ingericht,
met ieder een privé-badkamer. In het hotel kun je gebruik maken van de algemene lounge, het restaurant en de

bar.

Dag 20-21: Valença – Hotel– 2-3 sterren
Je verblijft in het stadscentrum van Valença. Het hotel is gelegen in een modern gebouw. De kamers zijn fris en

ruim met een authentieke stijl, op iedere kamer is er een eigen badkamer aanwezig. In het hotel is een algemene
zithoek waar je gebruik van kan maken.



Bij deze treinrondreis zitten de treintickets inbegrepen.
Dag 1: reis je met de trein van Nederland naar San Sebastian
Dag 2: reis je van San Sebastian naar Lissabon met de nachttrein. 
Dag 5: reis je met de trein van Lissabon naar Évora. 
Dag 7: reis je met de trein van Évora naar Sintra. 
Dag 9: reis je met de trein van Sintra naar Obidos.
Dag 10: reis je met de trein van Obidos naar Coïmbra. 
Dag 12: reis je met de trein van Coïmbra naar Aveiro. 
Dag 13: reis je met de trein van Aveiro naar Pinhão. 
Dag 15: reis je met de trein van Pinhão naar Porto. 
Dag 17: reis je met de trein van Porto naar Braga. 

Dag 19: reis je met de trein van Braga naar Valença. 
Dag 21: reis je met de trein van Valenç naar Madrid.  
Dag 24: reis je op je laatste reisdag met de trein van Madrid naar Nederland.

Internationale treinreizen op basis van hogesnelheidslijnen en alle treintickets binnen Portugal. 
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Dag 22-23: Madrid – Hotel– 2-3 sterren
De laatste bestemming is Madrid, het verblijft hier in het centrum. Het hotel is gelegen in een modern gebouw. De

kamers zijn ruim en modern ingericht met iedere een eigen badkamer op de kamer. Binnen het hotel kun je
gebruik maken van de algemene lounge.

Transport



Internationale treinreis op basis van hogesnelheidslijnen, beginnend in
Nederland (Amsterdam, Schiphol, Rotterdam of Breda). 
Alle treintickets binnen Portugal
23 nachten in 2-3 sterren sfeervolle stadshotels op basis van logies en ontbijt
Privé transfers op basis van het dagprogramma
Uitgebreid reisbescheiden pakket met compleet Barrio Life routeboek
Administratie- en boekingskosten

Bovengenoemde prijs is inclusief

Entreegelden voor attracties/bezienswaardigheden
Lunch- & diner
Lokale toeristenbelasting
Reis- en/of annuleringsverzekering
Fooien, souvenirs en persoonlijke uitgaven

De bovengenoemde prijs is exclusief

Reisdetails & prijs
Reissoort: Portugal/Treinrondreis/ Spanje Portugal vanuit Nederland
Reisduur: 24 dagen

Beste seizoen: September t/m Juni

Reissom vanaf: €1875 p.p. o.b.v. 2 pers.

De weergegeven informatie en prijzen in deze brochure zijn onder voorbehoud.
Voor de meest actuele informatie/prijzen, check onze website
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Veilig en garant op reis



Stap 1: Ga naar www.barrio-life.nl
Stap 2: Ga naar Portugal en selecteer 'Steden- en treinreizen' of 'Alle Portugal reizen'
Stap 3: Klik op 'Treinreis Spanje Portugal vanuit Nederland' (24 dagen)
Stap 4: Rechts op de pagina staat de knop 'Offerte aanvragen'

'

Stap 5: Vul je gegevens in samen met je vragen/opmerkingen. Eenmaal ingevuld,
klik op 'versturen'. Eén van onze reisspecialisten zal z.s.m. reageren!

Vraag een vrijblijvende offerte aan voor je geplande reisdatum/periode.
Deze wordt z.s.m. gevolgd met het boekingsprocess
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Hoe te boeken?

Geintreseerd in deze reis? 

Veilig en garant op reis



Heb je langer of korter de tijd? Wil je een extra nacht boeken op

locatie? Of heb je een andere activiteit in gedachte? Geef ons je wensen

door. Wij sturen je de brochure die past bij jouw reiswensen, of we

doen je een voorstel voor een reis op maat.

Hoe kan ik deze reis aanpassen?
Stap 1: Stel jezelf de vraag: 'Wat wil ik aanpassen?'

Stap 2: Ga naar de website www.barrio-life.nl, en selecteer Portugal/Steden- en

treinreizen of Alle Portugal reizen/Treinreis Spanje Portugal vanuit Nederland

(24 dagen) 

Stap 3: Druk op de knop 'Reis op maat?' 

Wil je deze reis aanpassen?
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Stap 4: Vul je wensen in en wij komen z.s.m. terug met een passend voorstel



Meer informatie hierover? 

Bezoek onze website: www.barrio-life.nl, of bel ons op 020-2214178 

14

Hike

History

Explore

Meet

Take Care

Inspire

Taste

Reisthema's

Fly-drive van 1, 2 of 3 weken

Familiereizen

Steden- en treinreizen

Luxe-pousadareizen

Natuur- en wandelreizen

Kampeer/Glamping reizen

Soort reizen
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Is deze reis toch niet helemaal naar wens?
Wij bieden een scala aan van diverse type reizen in Portugal: kort,

lang, eenvoudig en luxe reizen. Daarnaast bieden we ook

verschillende reisthema's aan:

https://barrio-life.nl/hike/
https://barrio-life.nl/history/
https://barrio-life.nl/explore/
https://barrio-life.nl/meet/
https://barrio-life.nl/take-care/
https://barrio-life.nl/inspire/
https://barrio-life.nl/taste/


Vragen, opmerkingen of wil je een reis boeken?
Neem contact met ons op! 
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Wij hanteren de volgende kantoortijden
Maandag tot en met vrijdag: 09:00 – 18:00

Weekend en feestdagen: Gesloten
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Wil je up-to-date blijven van onze laatste reizen? Volg ons op social media

@Barrio Life Nederland @barriolifenl @Barrio Life

Adres: Vredebestlaan 3, 2685AJ Poeldijk
Nederland

Telefoon (binnen en buiten kantoortijden): 020-2214178
Website: www.barrio-life.nl 
E-mail: info@barrio-life.nl

Of stuur ons een chat via de website!

Wil je iemand meenemen? Deel deze brochure (PDF) online! 


