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

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Choupana Caffe
Museu Calouste Gulbenkian
Jardim Gulbenkian
Linha d’Água
Estufa Fria
Parque Eduardo VII
Praça Marquês de Pombal
Loja das Meias
Casa-Museu Medeiros e Almeida
Cinemateca
Elevador da Glória
Praça dos Restauradores
Fábrica Coffee Roasters
Elevador do Lavra
Jardim do Torel
BANANACAFE
Campo dos Mártires da Pátria
PSI
Cervejaria Ramiro
Largo do Intendente / Feira Intendente
A Vida Portuguesa
Josephine Bistrô-Bar
Praça Martim Moniz
Maria da Mouraria
A Parreirinha
The Food Temple
Cantinho do Aziz
O Corvo
O Trigueirinho
Union Empanadas
Gelato Davvero
A Loja Azul
Igreja de São Cristóvão
Estacionamento do Chão do Loureiro

ROUTE

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 9.00 km)

parque eduardo vii, avenida
da liberdade & mouraria

Start met een brunch bij Choupana Caffe 1 , vlak bij metrostation Saldanha. Ga de eerste weg

OVER DE ROUTE

Avenida Sidónio Pais en ga de heuvel op voor iets lekkers 4 . Wandel langs de vijver naar

Als kunst- en cultuurliefhebber kom je tijdens deze wandeling goed aan je trekken. Je loopt
over brede lanen met statige panden, maar ook door steegjes waar nog geen auto doorheen
kan. Zonder de musea te bezoeken kun je de route prima in een halve dag lopen; anders moet
je er zeker een dag voor uittrekken. Deze wandeling kun je ook combineren met de route van

links, de Avenida Miguel Bombarda, en bezoek Museu Calouste Gulbenkian en de tuin 2

3.

Verlaat het park, steek de Avenida António Augusto de Aguiar over en even verderop de

beneden en ga rechtsaf op Alameda Cardeal Cerejeira voor de tropische kas 5 . Loop terug
en wandel door het park 6 tot het standbeeld van Marquês de Pombal 7 . Ga de rotonde om
naar de Avenida da Liberdade. Na de Loja das Meias aan je linkerhand 8 steek je de Avenida

wijk 1 of 3.

over en ga je de Rua Rosa Araújo in, en daarna de Rua Barata Salgueiro. Hier vind je twee

DE WIJKEN

culturele hoogtepunten 9 10 . Loop door richting de Avenida en sla rechtsaf. Blijf rechtdoor

Als het aan de oorspronkelijke plannen had gelegen, had het Parque Eduardo VII nooit
bestaan. In plaats daarvan was hier het verlengde van de brede Avenida da Liberdade gepland.
Het lot besloot anders en tegenwoordig hebben de Lisboetas een glooiende groenstrook tot
hun beschikking. ’s Zomers vinden hier allerlei evenementen plaats, zoals de jaarlijkse
boekenbeurs. Aan de voet van het park waakt de Marquês de Pombal over de benedenstad.
Het Praça Marquês de Pombal is vernoemd naar de raadgever van de koning, die
verantwoordelijk was voor dit stadsdeel. Het is goed te zien dat de wederopbouw na de
aardbeving van 1755 plaatsvond in een tijd waarin Portugal, mede dankzij koloniën als Brazilië,
zeer rijk was: de bouwstijl straalt grandeur en rijkdom uit. De wijken rondom het park zijn
gebouwd tijdens de dictatuur, wat te zien is aan de strakkere, op de oudheid geïnspireerde
gebouwen. De Avenida da Liberdade met z’n hotels, luxe winkels en chique restaurants is de
Champs-Élysées van Lissabon.

lopen tot aan de Elevador da Glória 11 . Loop via het Praça dos Restauradores 12 naar Largo
da Anunciada voor een goede kop koffie 13 en de oudste tramlift 14 . Eenmaal boven ga je
links naar het park waar ook een lunchcafé zit 15 16 . Verlaat het park door dezelfde poort en
sla linksaf naar Campo dos Mártires da Pátria 17 . Eet je graag vegetarisch, loop dan door tot
de hoofdweg die dwars door het park gaat en sla linksaf voor Restaurante PSI 18 . Ga terug
door hetzelfde park, ga rechts naar Campo Mártires da Pátria en loop links om het ziekenhuis
naar beneden via de Rua Manuel Bento de Sousa. Sla bij de V-splitsing linksaf, daarna direct
rechtsaf de Rua Nova do Desterro in. Volg deze straat tot aan de Avenida Almirante Reis, waar
links een geweldig visrestaurant is 19 . Steek over naar het Largo do Intendente en de fijne
terrassen en winkeltjes 20 21 22 . Loop verder via de Rua do Benformoso, sla rechtsaf naar

Via de Elevador do Lavra en Jardim do Torel kom je uit aan de andere kant van de heuvel, in
de multiculturele wijk Mouraria. Dit was het stadsdeel waar de Moren (moslims uit het
noorden van Afrika) mochten wonen na de Portugese herovering van de macht in 1147. Het
was destijds een schimmige, arme wijk waar het leven niet altijd gemakkelijk was. Het is dan

Travessa do Benformoso en daarna links naar de Rua da Palma en loop naar het Praça Martim

ook niet vreemd dat juist hier de melancholische fado, het Portugese levenslied, is ontstaan.
Hoewel er de afgelopen jaren veel panden zijn opgeknapt, heeft de wijk zijn authentieke
karakter en rauwheid nog niet verloren.

A Parreirinha, in het steegje Beco do Jasmim. Loop dit steegje uit, omhoog, tot aan de Rua

WEINIG TIJD

Museu Calouste Gulbenkian + Parque Eduardo VII + Jardim do Torel + Largo do
Intendente + Igreja de São Cristóvão

Moniz 23 . Ga achter het kapelletje en bij het standbeeld van de fadogitaar de wijk Mouraria in,
waar je kunt kiezen uit verschillende eettentjes 24 25 . The Food Temple 26 ligt schuin achter

Marquês Ponte de Lima. Sla rechtsaf bij de smalle trap Escadinhas da Rua das Farinhas voor
nog meer restaurants 27 28 29 . Loop de Beco das Farinhas uit en ga op het einde rechtsaf, de
Largo de São Cristóvão in, voor een empanada, ijsje of een souvenir 30 31 32 . Bekijk de Igreja
de São Cristóvão 33 . Sluit af met een bezoek aan de parkeergarage voor graffitikunst en een

mooi uitzicht vanaf het dak 34 .
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1 CHOUPANA CAFFE - ETEN & DRINKEN

6 PARQUE EDUARDO VII - LEUK OM TE DOEN

Hou je van brunchen, dan ben je bij het hippe Choupana Caffe aan het juiste adres.

Achter het Praça do Marquês de Pombal strekt zich over zo’n 25 hectare het Parque Eduardo

Specialiteiten zijn de cappuccino, pannenkoeken en croissants, maar er staan ook gezonde
biologische yoghurtbowls en verse sappen op het menu.

VII uit. Het is heerlijk om hier te wandelen en even te ontsnappen aan de drukte van de stad.

avenida da república 25A, +351 ()19-12243170, ma-vr 7.30-19.00, za-zo 8.00-19.00, € 7, metro
am, vm saldanha

Over de lage beplanting heen heb je een mooi uitzicht over de Avenida da Liberdade tot aan
de Taag. Naast het park bevindt zich een botanische tuin met kassen (estufas) met tropische
planten en vijvers.
alameda cardeal cerejeira, dagelijks, entree gratis, metro am, az marquês de pombal, az
parque, az, vm são sebastião

2 MUSEU CALOUSTE GULBENKIAN - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Calouste Gulbenkian, een Armeense oliemagnaat en kunstverzamelaar, liet na zijn dood in
1955 een deel van zijn omvangrijke kunstcollectie aan Portugal na. In het Museu Calouste

7 PRAçA MARQUêS DE POMBAL - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Gulbenkian is nu een indrukwekkende hoeveelheid schilderijen, sculpturen, keramiek,

Het drukke verkeersplein Praça Marquês de Pombal is vernoemd naar Sebastião José de

juwelen, tapijten en kunstnijverheid te zien. Op hetzelfde terrein, maar in een ander gebouw,
wordt tevens de grootste collectie Portugese moderne kunst getoond.

Carvalho e Melo, beter bekend als de Markies van Pombal. Hij wordt hier met een standbeeld

avenida de berna 45a, gulbenkian.pt, ma & wo-zo 10.00-18.00, entree € 10, zo na 14.00 gratis
, metro az, vm são sebastião, az praça de espanha

herdacht om zijn verdiensten als premier na de grote aardbeving van 1755. Het plein kijkt uit
over het door hem herbouwde stadscentrum; dit stadsdeel wordt ook wel ‘Baixa Pombalina’
genoemd.
praça marquês de pombal, metro am, az marquês de pombal

3 JARDIM GULBENKIAN - LEUK OM TE DOEN
8 LOJA DAS MEIAS - SHOPPEN

Houd je van kunst, maar heb je geen zin om die binnen vier muren te bekijken, ga dan naar
Jardim Gulbenkian. Deze tuin is aangelegd in de jaren 60 door de architecten António Viana

De chique winkel Loja das Meias past perfect in een straat als de Avenida da Liberdade. Hier

Barreto en Gonçalo Ribeiro Telles en hoort bij het Gulbenkian Museum, ook in het ontwerp. ’s
Zomers vinden er geregeld muziekoptredens en culturele activiteiten plaats.

shoppen de rijken. Je vindt er verschillende merken zoals Marc Jacobs, Dior en Celine. Loja
da Meias heeft een verhaal. De zaak bestaat al sinds 1905 en heeft daarmee de tand des tijds

avenida de berna 45a, gulbenkian.pt/jardim, dagelijks van zonsopgang tot zonsondergang ,
entree gratis, metro az, vm são sebastião, az praça de espanha

wel doorstaan. In 1939 is de winkel onder andere bezocht door Baron Rothschild en
koning Edward VIII van het Verenigd Koninkrijk.
avenida da liberdade 254, www.lojadasmeias.pt, ma-za 10.30-19.00, metro az, am marquês de
pombal

4 LINHA D’ÁGUA - ETEN & DRINKEN

Café Linha d’Água ligt aan een ronde vijver in het Jardin Amália Rodrigues. Op het terras zit
je heerlijk beschut tegen de wind. Deze plek is favoriet bij de studenten van de omliggende
universiteiten, die hier samenkomen voor de lunch of om even te relaxen in het gras op de
heuvel.
rua marquês de fronteira / jardim amália rodrigues, www.linhadeagua.pt, +351()21-3814327,
dagelijks 9.00-21.00, lunch € 6, metro az, vm são sebastião
5 ESTUFA FRIA - LEUK OM TE DOEN

9 CASA-MUSEU MEDEIROS E ALMEIDA - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het Casa-Museu Medeiros e Almeida is gevestigd in een schitterend art-nouveaupand. De
inrichting van de privévertrekken geeft je een mooi beeld van hoe de gegoede burgerij in
Lissabon ooit leefde. Het museum heeft een uitgebreide collectie met kunst en antiek uit de
17e tot de 20e eeuw.
rua rosa araújo 41, www.casa-museumedeirosealmeida.pt, ma-za 10.00-17.00, entree € 5,
metro az avenida, am, az marquês de pombal

Als je door het Parque Eduardo VII loopt, is een bezoekje aan de Estufa Fria zeker de moeite
waard. In deze enorme tropische kas loop je door drie verschillende klimaattypen. De
plantensoorten worden steeds exotischer en door de toenemende warmte waan je je binnen
de kortste keren rond de evenaar. Trek je jas uit en laat je betoveren door het overweldigende
groen.
parque eduardo vii, dagelijks apr-okt 10.00-19.00, nov-mrt 9.00-17.00, entree € 3,10, metro
am, az marquês de pombal, az parque, az, vm são sebastião
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NAME

STEPHANIE WAASDORP

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.
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