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

The Craft Company
Mercado da Vila
Marisco na Praça
Praia da Rainha
House of Wonders
Restaurant Maritímo
Jardim Visconde da Luz
White & Voodoo
Restaurante Paulinha
Juicy Soaps
Embaú
Bubbles and Bites
O Cantinho da Belinha
Museu do Mar
Casa das Histórias Paula Rego
Parque Marechal Carmona
Casa de Santa Maria
Santa Marta Lighthouse Museum
The Mix
Boca do Inferno
Marina de Cascais
Mercearia Vencedora
Centro Cultural de Cascais
Fortaleza da Cidadela
Pestana Cidadela Art District
5 Sentidos – Casa do Largo
Confraria
Praia da Ribeira de Cascais
Palácio Seixas
Albatroz Seafront Terrace
Surfnpaddle
Paredão
Natuurzwembad

ROUTE

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 7.40 km)

cascais

Neem vanaf station Cais do Sodré de trein naar Cascais. Loop het station uit en ga de Rua

OVER DE ROUTE

Avenida 25 Abril een stukje omhoog totdat je rechts de stadsmarkt ziet 2 en eet een vers

Gek op de zee? Dan is deze route een absolute must. Overdag is het leuk om Cascais te voet
te verkennen. De kustlijn kun je ook per fiets afleggen: die zijn te huur op het
station. Ontspannen doe je aan het strand, met een duik in zee of een wandeling langs de
fascinerende rotskust, met als hoogtepunt Boca do Inferno. Geniet van de terrasjes en de
leuke winkels. ’s Avonds eet je in een van de vele restaurants en kun je het bruisende

Dra. Iracy Doyle in. Steek de straat over voor The Craft Company 1 . Loop daarna de

visje 3 . Loop terug naar het station en ga bij de rotonde de Rua Sebastião José Carvalho e
Melo in. In de bocht heb je links toegang tot het kleine Praia da Rainha 4 . Loop verder door
de winkelstraat over de golvende stoep en sla de tweede straat linksaf. Je passeert
vegetarisch rooftop restaurant House of Wonders 5 of loop iets verder door voor nog een

nachtleven induiken.

lekker visje 6 aan het Largo Cidade de Vitória. Sla vervolgens rechtsaf naar het

DE WIJKEN

Jardim Visconde da Luz 7 of bezoek direct links een gave conceptstore 8 in de Rua

Je kunt je stedentrip naar Lissabon prima combineren met een dagje Cascais, een gezellige
badplaats zo’n 30 kilometer ten westen van Lissabon. De trein brengt je binnen 40 minuten
van treinstation Cais do Sodré in Lissabon via de kust, de Costa de Estoril, naar Cascais.

Alexandre Herculano. Houd in deze straat links aan. Ga de Rua Novo da Alfarrobeira in voor

Tijdens de treinreis kun je van het mooie uitzicht genieten.

rechtsaf voor een boetiekje 10 . Loop terug naar de Travessa Navegantes en ga links voor nog

Cascais was ooit een eenvoudig vissersplaatsje, maar toen de koninklijke familie eind 19e

een rustig restaurantje 9 . Volg de Travessa Navegantes omhoog en sla de tweede straat

een boetiek 11 . Kijk in het eerste straatje links voor een lunch of diner met bubbels 12 . Ga

eeuw besloot hier de zomer door te brengen, volgden veel rijke Lisboetas haar voorbeeld en
verrezen er overal luxe zomervilla’s. Ook de badplaats Estoril, dat in het oosten grenst aan
Cascais, was lange tijd een mondain oord, geliefd bij royalty en adel. De natuurlijke begrenzing
van de badplaatsen in het noorden – de bergrug Serra de Sintra – zorgt ervoor dat er een

daarna de eerste straat rechts, de Travessa do Prior in. Ga aan het einde van de straat linksaf

aangenaam mediterraan microklimaat heerst. De winters zijn mild, de zomers zwoel.

Vervolg je weg door het Parque Marechal Carmona 16 naar Casa de Santa Maria 17 en aan de

Het mooie weer en de faam van vroeger zorgen ervoor dat het moderne Cascais nog altijd erg
in trek is bij locals en toeristen. Het is chic om hier te wonen in een van de statige villa’s. De
oude dorpskern is nog tamelijk intact, met mooie authentieke panden en pleintjes. Het uitzicht
vanaf Fortaleza da Cidadela over de baai is ongeëvenaard. Marina de Cascais, de jachthaven,
is in zijn huidige vorm pas een paar jaar oud, maar omdat er volop trendy hotspots te vinden

de Rua Conde Ferreira in. Sla de eerste straat rechtsaf en je loopt tegen een goed
visrestaurant aan 13 . Loop door het park naar beneden en vind rechts twee musea 14 15 .

rechterkant even verderop de vuurtoren 18 . Aan de Avenida Rei Humberto II de Itália kun je
ook goed eten 19 . Om Boca de Inferno 20 te bezoeken, loop je langs de kust in westelijke
richting. Ga terug langs dezelfde kustweg tot je bij de Marina de Cascais 21 komt, waar je ook
lekker kunt eten 22 . Loop door over de Avenida Rei Humberto II de Itália. Aan je linkerkant

zijn, is het gebied net zo geliefd als het historische centrum.

vind je het cultureel centrum 23 en rechts ligt het Fortaleza da Cidadela 24 waar ook het

WEINIG TIJD

Cidadela Art District ligt 25 . Maak hier gebruik van de spa, kijk in de ateliers of eet iets in het

Mercado da Villa + Parque Marechal Carmona + Boca do Inferno + Cidadela Art District +
Paredão

lunchcafé. Keer terug en steek de straat Avenida Dom Carlos I over en loop richting de witte
kerk. Daarachter kun je goed Portugees 26 en sushi eten 27 . Loop via de Rua
Marques Leal Pancada terug naar het strand 28 , waar ook een karakteristiek paleis staat 29 .
Loop door de Avenida Cambatentes da Grande Guerra en sla rechtsaf bij de Rua Frederico

Arouca. Eindig de dag met een zonsondergang vanaf een romantisch terras 30 , de boulevard
32 of vanuit het natuurzwembad 33 . Zin in iets sportiefs? Maak dan een tussenstop bij

Surfnpaddle 31 .

Deze route is van preview

3

4

1 THE CRAFT COMPANY - SHOPPEN

6 RESTAURANT MARITíMO - ETEN & DRINKEN

The Craft Company is een paradijs voor iedereen die van breien houdt. Hier verkopen ze wol,
garen, lint en alles wat je maar nodig kunt hebben bij het breien en naaien. Alleen de beste
merken en mooiste kleuren komen in de winkel, die zelf een vintage uitstraling
heeft. Ook worden er regelmatig workshops gegeven.

Bij restaurant Maritímo tref je kleur, zowel op je bord als om je heen. Naast
hoofdzakelijk visgerechten, pastas en salades, serveren ze hier traditionele kaas uit Azeitão,
een dorpje ten zuiden van Lissabon. Dit is een zachte roomkaas, die je met een stukje brood
uit de korst 'lepelt'.
largo cidade vitoria 37, +351()21-4843988, ma-za 9.00-21.30, € 14, bus 427 avenida valbom

praça dr francisco sá carneiro 4b, www.thecraftcompany.pt, +351()-926868813, ma
13.00-19.00, di-vr 10.30-14.00 & 15.30-19.00, za 10.30-13.00, trein cascais

7 JARDIM VISCONDE DA LUZ - LEUK OM TE DOEN

Al sinds 1867 is Jardim Visconde da Luz dé ontmoetingsplek van Cascais. Er vonden vroeger

2 MERCADO DA VILA - LEUK OM TE DOEN

Mercado da Vila is alleen al om de blauwe azulejos (Portugese siertegels) een bezoek waard.
Het gebouw van de stadsmarkt is recentelijk helemaal opgeknapt en ziet er weer fris en als
nieuw uit. Elke woensdag en zaterdag verkopen de kraamhouders hier groente, fruit, vis,
bloemen en andere versproducten. De eerste en tweede zondag van de maand worden er
kleding en huisraad verhandeld.
avenida dom pedro i, +351()21-4815700, wo & za versmarkt, elke 1e & 2e zondag ook
huisraad, entree gratis, treinstation cascais

regelmatig fado-optredens, concerten en spelactiviteiten voor kinderen plaats. Tegenwoordig
tref je hier elke woensdag een vlooienmarkt en eens in het jaar de boekenmarkt.
avenida dos combatentes da grande guerra, cascais, dagelijks, entree gratis, trein cascais
8 WHITE & VOODOO - SHOPPEN

Met de komst van White & Voodoo in 2015 werd de eerste conceptstore van Cascais een
feit. Voor de hele familie zijn hier mooie objecten en kledingstukken te vinden. De stijl is een
mix van casual en glamorous. Ook wordt het eigen kledingmerk 'white&voodoo' hier

3 MARISCO NA PRAçA - ETEN & DRINKEN

Marisco na Praça is een aanrader voor liefhebbers van zeevruchten. Van oesters tot
pijlinktvis, van zeekreeft tot tijgergarnalen. De keuze is groot en aangezien het restaurant in de
Mercado da Vila ligt, dicht bij de viskramen, is alles zo vers als het maar kan. De inrichting is
modern met hier en daar traditionele details.
avenida dom pedro i, www.marisconapraca.com, +351()21-4822130, dagelijks 12.00-0.00, €
10, trein cascais

verkocht.
travessa da alfarrobeira 2a, www.whiteandvoodoo.com, +351()21-8226988, ma-za
10.00-19.30, zo 13.00-18.00, bus 427 avenida valbom
9 RESTAURANTE PAULINHA - ETEN & DRINKEN

Net buiten de drukte ligt Restaurante Paulinha. Het is Paula (koosnaam Paulinha) zelf die in
de keuken staat en met veel plezier een lichte maaltijd voor je bereid. Daarnaast staan haar
zelfgebakken cakes en zoetigheden bekend als een van de lekkerste uit Cascais.
rua nova da alfarrobeira 6, +351()- 912561112, ma-vr 9.00-19.00, za 9.00-17.00, € 4, trein

4 PRAIA DA RAINHA - LEUK OM TE DOEN

cascais

Cascais kent vele kleine strandjes, waarvan Praia da Rainha de meest centrale is. Dit
'koninginnenstrand' heeft haar naam te danken aan koningin Amélia, die hier haar privéstrand
van had gemaakt. Niet zo gek ook, want het water is hier altijd kalm en helder, en de ruige
rotsen geven een beschut gevoel.
beco da praia da rainha, dagelijks, entree gratis, treinstation cascais
5 HOUSE OF WONDERS - ETEN & DRINKEN

In het vier verdiepingen tellende vegetarische restaurant House of Wonders kijk je je ogen
uit. De ruimte biedt een kleurrijke explosie van creatieve decoraties, veelal gemaakt door
lokale kunstenaars. Qua eten is 'farm to table' het principe. Dus veel seizoensgroenten en
fruit, zo veel mogelijk van de lokale boeren. Ook dat levert weer een kleurrijk plaatje op, maar
dan op je bord. Vanaf het dakterras heb je een schitterend uitzicht over de baai van Cascais.
rua das flores 1, +351()-911702428, dagelijks 10.00-23.00, € 10, bus 427 avenida valbom
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NAME

STEPHANIE WAASDORP

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