knip de
stippellijn
voorzichtig in,
dan kun je de
plattegrond er
insteken

ROUTE
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LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Praça do Comércio
Martinho da Arcada
Chocolataria Equador
Nicolau Lisboa
A Outra Face da Lua
Confeitaria Nacional
Rossio
Ginjinha do Rossio
Igreja de São Domingos
Praça da Figueira
Hospital de Bonecas
Tram 28
Miradouro da Senhora do Monte
Oitava Colina
Villa Bertha
Miradouro da Graça
Mosteiro de São Vicente de Fora
Feira da Ladra
Panteão Nacional
Clara Clara
Museu do Fado
Azulejos de Fachada
Esquina de Alfama
Chafariz d’El Rei
Casa dos Bicos
Taberna Moderna
Igreja de Santo António de Lisboa
Sé de Lisboa
Café Pit
Memmo Alfama Hotel
Museu do Teatro Romano
Museu de Artes Decorativas
Miradouro das Portas do Sol
Castelo de São Jorge
Chapitô

ROUTE
baixa, graça, alfama &
castelo
OVER DE ROUTE

Deze wandeling is best lang en gaat soms behoorlijk heuvelop. Je kunt ervoor kiezen om de
route in twee dagen te doen. Zeker als je van plan bent vaak te stoppen om de interessante
bezienswaardigheden te bezoeken, is dat aan te raden. In plaats van de tram 28 zou je ook
een tuktuk kunnen pakken naar het uitzichtpunt. Ben je sportief en heb je genoeg tijd, dan is
het lopend ook goed te doen.

DE WIJKEN

De Baixa, de benedenstad, grenst aan de rivier de Taag. Dit stadsdeel staat bekend om de
vele mooie pleinen. De grote aardbeving heeft deze buurt compleet verwoest, waarna de wijk
werd herbouwd volgens een strak geometrisch stratenplan. Vanaf het Praça do Comércio aan
de Taag lopen diverse rechte winkelstraten omhoog tot het Rossio. ’s Avonds is de
benedenstad nagenoeg uitgestorven.
De arbeiderswijk Graça is dankzij de uitzichtpunten zeer de moeite waard.
Het saamhorigheidsgevoel onder de bewoners is er nog altijd onverminderd sterk.
Lissabon is ontstaan aan de monding van de Taag, rond Castelo en Alfama. Deze twee wijken
vormen samen nog altijd een authentiek stukje stad. Het Castelo de São Jorge, dat op de top
van de gelijknamige heuvel ligt, werd gesticht door de Romeinen en daarna bewoond door de
Westgoten en de Moren. Nadat koning Alfonso de Moren in 1147 verjaagde, deed het lange
tijd dienst als koninklijke residentie. Alfama is de volksbuurt tussen het kasteel en de rivier. De
naam komt van het Arabische woord al-hamma, dat bad betekent en verwijst naar de
voormalige bronnen aan de zuidelijke voet van de heuvel.
Omdat dit stadsdeel de grote aardbeving van 1755 heeft doorstaan, is het middeleeuwse
stratenplan intact gebleven. In het doolhof van steegjes kun je heerlijk rondslenteren.
Verdwalen doe je er niet zo snel, want de meeste straatjes lopen schuin af naar de Taag.
Aangezien grote stadssaneringen aan deze wijk voorbij zijn gegaan, kun je hier nog zien hoe er
tot in het begin van de 20e eeuw werd geleefd. Het leven speelt zich veelal af op straat, waar
de was buiten hangt naast de kooitjes met kwetterende vogels en de bejaarde bewoners voor
hun deur zitten.

WEINIG TIJD

Praça do Comércio + Miradouro da Senhora do Monte + Feira da Ladra + Miradouro das
Portas do Sol + Castelo de São Jorge

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 9.90 km)

een afsluiting van de dag bij restaurant en cultureel centrum Chapitô 35 .

Begin de wandeling bij het Praça do Comércio 1 en drink een kopje koffie bij een van de
oudste cafés van Lissabon 2 . Loop verder de Rua da Prata in 3 . Ga rechts naar Rua de São
Nicolau, waar je kunt ontbijten 4 . Sla linksaf naar Rua dos Fanqueiros en weer links naar Rua
da Assunção waar je vintage items kunt shoppen 5 . Loop weer naar de Rua da Prata en ga
rechts. Aan het einde van deze straat vind je allerlei lekkers bij Confeitaria Nacional 6 op
het Rossio-plein 7 . Even verderop, schuin tegenover de Ginjinha do Rossiobar 8 ligt een
spookachtige kerk 9 . Loop naar het naastgelegen plein Praça da Figueira 10 met links het
poppenziekenhuis 11 . Loop via de Rua João das Regras naar de opstaphalte van tram 28 bij
het Martim Moniz-plein 12 en stap daar in. Stap weer uit bij halte Rua da Graça. Beklim via de
Rua da Senhora do Monte de heuvel naar het uitzichtpunt 13 . Ga via Calçada do Monte
heuvelafwaarts en bestel rechts in de Rua Damasceno Monteiro een lekker koud
speciaalbiertje bij Oitava Colina 14 . Loop door tot het einde van de straat, ga links en iets
verder rechtsaf de Rua do Sol à Graça in. Sla de eerste straat rechtsaf en bewonder de oude
arbeiderswoningen in Villa Bertha 15 . Sla op het einde van de straat rechtsaf, steek het Largo
da Graça over en geniet van het volgende uitzichtpunt en de bijbehorende kerk 16 . Loop via
het smalle straatje Travessa São Vicente en Rua da Voz do Operário naar beneden en ga
rechts voor het Mosteiro de São Vicente de Fora 17 . Daarachter liggen de Feira da Ladra 18 ,
het Panteão Nacional 19 en café Clara Clara 20 . Loop via de Rua do Paraíso en de Rua dos
Remedios de wijk Alfama binnen. Bij het pleintje Largo do Chafariz de Dentro vind je het Fado
Museum 21 , de mooiste tegeltjes 22 en ruime keuze uit (fado)restaurants 23 . Loop via de
hoofdweg Rua do Terreiro do Trigo langs de oude fontein 24 tot aan het Casa dos Bicos 25
en de Taberna Moderna 26 . Ga de poort Arco das Portas do Mar door. Volg de weg omhoog
totdat je bij de kerk komt 27 . Loop links om de Sé-kathedraal 28 voor tapas bij Café Pit 29 of
ga de eerste rechts voor een mooi terras 30 . Linksaf via Rua da Saudade vind je een oud
Romeins theater 31 . Vervolg via de hoofdstraat je weg omhoog tot aan Museu de Artes
Decorativas en het uitzichtpunt 32 33 . Ga het smalle trapje op en volg de bordjes richting
Castelo de São Jorge 34 . Sla bij de poort van het kasteel linksaf, daarna de eerste rechts voor
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1 PRAçA DO COMéRCIO - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Vanaf 1511 stond er een koninklijk paleis op het Praça do Comércio aan de Taag, dat daarom
ook wel Terreiro do Paço (Paleisplein) wordt genoemd. De aardbeving van 1755 verwoestte
het hele complex. Marquês de Pombal liet vervolgens het huidige Praça do Comércio
aanleggen, inclusief een nieuw paleis dat tegenwoordig dienstdoet als ministerie. Door de
afmeting en ligging aan de rivier wordt het beschouwd als een van de mooiste pleinen van
Europa. In het midden staat een bronzen beeld van koning José I te paard, gemaakt door de
Portugese beeldhouwer Machado de Castro.
praça do comércio, metro az terreiro do paço, tram 15 praça do comércio
2 MARTINHO DA ARCADA - ETEN & DRINKEN

Café Martinho da Arcada bestaat al sinds 1782 en is daarmee het oudste café van Lissabon.
De bekende Portugese schrijver Fernando Pessoa was hier een graag geziene gast. De hoed
aan de kapstok bij zijn stamtafeltje wekt de indruk dat hij nog elk moment kan binnenlopen.
Dit café-restaurant is de meest authentieke plek aan de verder vrij toeristische Praça do
Comércio om iets te eten of te drinken.
praça do comércio 3, www.martinhodaarcada.pt, +351()21-8879259, ma-za 7.00-23.00, koffie
met lekkers € 5, metro az terreiro do paço, tram 28 rua conceição
3 CHOCOLATARIA EQUADOR - SHOPPEN

Een leuk cadeautje voor het thuisfront vind je bij Chocolataria Equador, waar al het lekkers
100% handgemaakt is. De cacao komt uit Brazilië, Cuba en Equador, maar de chocolade
wordt in Portugal bereid en vervolgens gewikkeld in een prachtige verpakking, geïnspireerd op
de jaren 40 en 50. Ga voor klassieke smaken als puur en melk of probeer chocolade met
munt, kers, gember of zelfs port.
rua da prata 97, www.chocolatariaequador.com, dagelijks 11.00-19.00, tram 12, 28 rua da
conceição
4 NICOLAU LISBOA - ETEN & DRINKEN

Hoewel de naam van Nicolau Lisboa Café niet echt origineel is, het ligt namelijk in de Rua de
São Nicolau, is het menu dat wel. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds 20.00 uur kun je hier
açaibowls, yoghurtbowls en pancakes bestellen, om maar wat te noemen. Alles biologisch!
Wat je ook bestelt, het zijn stuk voor stuk kleurrijke plaatjes, bijna te mooi om op te eten.
rua de são nicolau 17, www.ilovenicolau.com, +351()21-8860312, dagelijks 8.30-22.00, koffie
met iets lekkers € 5, metro az, vd baixa-chiado, tram 12, 28 rua da conceição
5 A OUTRA FACE DA LUA - SHOPPEN

A Outra Face da Lua is een leuk adres voor liefhebbers van vintage mode en accessoires. Als
je genoeg hebt geshopt of als je nog even rustig wilt nadenken of dat hesje met lovertjes echt
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iets is voor dat komende feestje, neem dan plaats in de bijbehorende tearoom of op het
gezellige terrasje. Bij een kop thee kom je vast tot de juiste beslissing.
rua da assunção 22, www.aoutrafacedalua.com, ma-vr 10.00-19.30, za 11.00-19.30, metro az,
vd baixa-chiado, tram 12, 28 rua conceição

PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
EIGEN REISGIDS
colofon

6 CONFEITARIA NACIONAL - ETEN & DRINKEN

De inwoners van Lissabon kopen al sinds 1829 hun gebak bij Confeitaria Nacional. Er is veel
lekkers verkrijgbaar bij deze patisserie annex tearoom. Zo heb je er queijadas, gebakjes uit

Deze gids is met de grootst
mogelijke zorg samengesteld. Voor
eventuele onjuistheden in de tekst is
mo’media bv niet aansprakelijk.
Eventuele op en/ of aanmerkingen
kun je richten aan: mo’media,
postbus 359, 3000 AJ Rotterdam,
info@momedia.

Sintra, en doces de ovos, een zoete lekkernij uit Aveiro. Ben je er rond Kerstmis, probeer dan
zeker de bolo rei, de mierzoete traditionele Portugese kerstcake met gekonfijte vruchten. Je
kunt er ook goed ontbijten.
praça da figueira 18b, www.confeitarianacional.com, +351()21-3424470, ma-do 8.00-20.00, vrza 8.00-21.00, zo 9.00-21.00, koffie met lekkers € 3, metro vd rossio

NAME

Stephanie Waasdorp

7 ROSSIO - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Photography

Officieel heet dit plein Praça Dom Pedro IV, maar iedere Lisboeta noemt het simpelweg

Ilse Ouwens, foto

Rossio (‘gemeenschappelijk plein’). ’s Ochtends vroeg, wanneer het nog niet zo druk is, kun

cover: Getty Images,
Saulgranda

je goed het mooie, gewelfde zwart-witpatroon van de straatbedekking zien. Vroeger werden
hier stierengevechten gehouden en in de fonteinen op het plein werden nieuwe studenten
van de universiteit ontgroend.
praça dom pedro iv, metro vd rossio

LAATSTE UPDATE

2022-07-01 11:14:33
Alle rechten voorbehouden. Niets van
deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geauto matiseerd gegevensbestand
en/ of openbaar gemaakt in enige
vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, of op enig
andere manier zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de
uitgever.

8 GINJINHA DO ROSSIO - ETEN & DRINKEN

Bij Ginjinha do Rossio kun je ’s morgens om 9.00 uur al terecht voor het traditionele likeurtje
uit Lissabon, de ginjinha, en dat sinds 1840! Zakenlui, jongeren, oude besjes, immigranten en
toeristen van alle leeftijden verzamelen zich aan het einde van de middag op het plein, en de
ginjinhas, met of zonder vrucht, vliegen over de toonbank.
largo de são domingos 8, ginjinhaespinheira.com, +351()21-8145374, ma-do 9.00-21.00, vr-zo
9.00-22.00, glaasje ginjinha € 1,40, metro vd rossio

LOCAL

NAME

STEPHANIE WAASDORP

9 IGREJA DE SãO DOMINGOS - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De Portugese gewoonte om staand een kopje koffie te
drinken onderweg naar het werk heeft Stephanie met veel
plezier overgenomen. Dat doet zij bij Martinho da Arcada.
Verder houdt ze van de verrassende doorkijkjes en
uitzichtpunten. Dankzij de zeven heuvels waarop Lissabon
gebouwd is, zijn die er genoeg.

Je zou Igreja de São Domingos ook wel de pechvogel onder de kerken in Lissabon kunnen
noemen. Deze Dominicanenkerk is gebouwd in de 13e eeuw, meerdere keren verwoest door
aardbevingen en in 1959 compleet uitgebrand. Door geldgebrek is de kerk niet in zijn originele
staat teruggebracht. Binnen zijn de sporen van de brand nog goed zichtbaar; ze geven de kerk
een spookachtige sfeer. Het is moeilijk voor te stellen dat hier ooit koninklijke
huwelijken werden gesloten.
largo de são domingos, www.patriarcado-lisboa.pt, dagelijks 7.30-19.00, entree gratis, metro
vd rossio, tram 12 martim moniz
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