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Beleef een reis vol contrasten: levendige metropolen, kleurrijke mediterrane kusten, de groene bergen van Castilië 

en de uitgestrekte eenzaamheid van de regio’s Extremadura en de Alentejo. Ga mee op reis en ervaar Spanje en 

Portugal als nooit tevoren aan boord van de majestueuze Al Andalús. Deze reis heeft alles: comfort, gastronomie, 

cultuur en natuur!

Een bijzondere en afwisselende treinreis over het Iberisch schiereiland. 

Uw reis begint en eindigt in 2 schitterende historische steden, Lissabon en Barcelona.

Al Andalús, 
Lissabon - Barcelona 
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Dag 1 - Welkom in Lissabon  

In de ochtend vliegt u naar Lissabon. U wordt hartelijk ontvangen 

op de luchthaven en naar uw luxe hotel in het historische centrum 

van de stad gebracht. In de middag ontdekt u, op nostalgische wijze, 

de prachtige hoofdstad van Portugal. Vanaf het Rossioplein, baant 

de kleine historische tram (nr. 28) zich een weg door de kronkelende 

smalle straatjes naar de oude stad Alfama met het kasteel van 

São Jorge. Geniet onderweg van de prachtige paleizen en kerken 

gelegen aan de de overs van de rivier de Taag. Het diner staat in 

het teken van Portugese specialiteiten in een sfeervol restaurant, 

opgeluisterd door authentieke Fado-muziek. Overnachting: Hotel 

Palácio do Governador (of gelijkwaardig) (D)

Dag 2 - Lissabon  

De dag begint met een rondleiding door het ‘Praca do Comercio’ 

gelegen aan de oevers van de Taag en de benedenstad Baixa. 

Lissabon, de stad van de heuvels wordt gekenmerkt door zijn 

vele liften die u brengen naar het hoger gelegen district Chiado. 

Bewonder de prachtige ‘azulejo-tegels’ tijdens de lunch in een oud 

handelshuis. In de middag neemt de excursie naar Belém u mee naar 

de beroemde Torre de Belém en het Monument der Ontdekkingen. 

Stenen getuigen van een glorieus verleden toen een klein land aan 

het einde van Europa groots was in het ontdekken van verre landen 

en continenten. Het beroemde Jerónimos-klooster, dat op de 

werelderfgoedlijst van UNESCO staat wordt ook bezocht. Natuurlijk 

krijgt u de gelegenheid om de heerlijke “pastéis de nata”, te proeven 

in een ambachtelijke bakkerij. Overnachting: Hotel Palácio do Gover-

nador (of gelijkwaardig) (O/L/D)

Programma
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Dag 3 - Van Alentejo naar Extremadura 

Per lokale trein vertrekt u vroeg in de ochtend, de stad Lissabon 

en de monding van de Taag achterlatend. Het landschap wordt al 

snel landelijk: rode en groene heuvels, pittoresk gelegen dorpjes, 

kurkeikenbossen en olijfgaarden. Welkom in de eindeloze uitge-

strektheid van de regio Alentejo! In het midden van deze regio ligt 

het historische stadje Évora, UNESCO-werelderfgoed. We wandelen 

door de mooie steegjes naar het met bloemen versierde 

Giraldo-plein, de indrukwekkende kathedraal en de Romeinse 

tempel van Évora. In de “Capela dos Ossos” liggen de menselijke 

botten opgestapeld tegen de muren. Een luguber, maar indrukwek-

kend tafereel. 

We vervolgen onze weg per touringcar naar de Spaanse grens. 

In Badajoz staat uw luxe privétrein, Al Andalús, voor u klaar voor 

het vervolg van uw reis. De komende 4 nachten verblijft u in een 

comfortabel privécompartiment aan boord van deze bijzondere 

trein. In de middag bezoekt u Mérida, ooit de hoofdstad van de 

Romeinse provincie Lusitania. De stadsmuren, de Romeinse brug, 

de tempel van Diana, de Trajanus Mérida boog, het Circus Maximus, 

het aquaduct, het Romeinse theater en het amfitheater maken 

Mérida tot een uniek openluchtmuseum uit de Romeinse tijd. 

Merida staat dan ook op de UNESCO-Werelderfgoedlijst. 

Overnachting aan boord (O/L/D)

Dag 4 - Reis terug in de tijd, de Middeleeuwen

Uw treinreis gaat verder door het land van windmolens en 

ooievaarsnesten, de provincie Extremadura, met als volgende stop 

Cáceres. De beroemde ontdekkingsreizigers van Spanje ontdekten 

hier de waarde van het goud van de Nieuwe Wereld. Geen wonder 

dat dit juweeltje op de UNESCO Werelderfgoedlijst staat. Na een 

wandeling door de oude stad is het tijd voor een “café con leche” 

op het zonnige Plaza Mayor. De levendige geschiedenis van deze 

stad is overal voelbaar en te zien, zoals de Middeleeuwse stieren-

vechtersarena. 

In de middag arriveert de Al Andalús op het treinstation van Torrijos. 

Vanaf hier is het een korte rit naar Toledo (UNESCO werelderfgoed). 

Tussen schitterende kerken, moskeeën en synagogen droomde 

Alfonso de Wijze hier, in de middeleeuwen, van religieuze toleran-

tie. We bezoeken het mooiste hoogaltaar van Spanje in de gotische 

kathedraal, wandelen door het klooster van San Juan de los Reyes 

en treden in de voetsporen van de schilder El Greco in de kerk van 

Santo Tomé. Tot slot bezichtigen we de synagoge van Santa María la 

Blanca en het Sefardische museum in de Joodse wijk. Overnachting 

aan boord (O/L/D)

Programma
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Dag 5 - Koninklijk Madrid 

In de ochtend bereikt de Al Andalús Madrid, de trotse hoofdstad van 

Spanje. Om kennis te maken met de stad maken we een panorami-

sche excursie. U passeert de beroemde Avenidas en het Retiro-park, 

de “groene long” van Madrid. Bewonder prachtige gebouwen zoals, 

het Palacio Real en de Puerta de Alcalá. Voor de lunch kunt u op 

eigen gelegenheid het wereldberoemde Prado Museum bezoeken, 

waar u de meesterweken kunt zien van Spaanse meesters als 

El Greco, Velázquez en Goya. Wandel ‘s middags door de dichters-

wijk en de kronkelige straatjes van de oude stad rond het Plaza 

Mayor. Als de avond valt rijdt de trein verder door het heuvelachtige 

landschap van de provincie Castilla-La Mancha. Uw bestemming: 

Valencia aan de mediterraanse kust. Overnachting aan boord (O/L/D)

Dag 6 - Valencia    

Valencia wordt gezien als de meest trendy stad van Spanje. Hier 

vindt u chique art nouveau-wijken, de futuristische architectuur 

van Santiago Calatrava en de zee met uitgebreide stranden. Onze 

gids neemt u mee door de oude stad omgeven door stadsmuren en 

bastions. De historische markthal is het hart van de metropool en 

een feest voor de zintuigen. De Zijdebeurs, gelegen tegenover de 

markthal, staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Voor de lunch 

kunt u genieten een overheerlijke paella, dè lokale specialiteit.

‘s Middags is het “back to the future”. De futuristische gebouwen 

van Calatrava worden weerspiegeld in de turkooisblauwe water-

bassins in de “Ciudad de las Artes y las Ciencias”. Een schitterend 

gezicht. Terug aan boord van de Al Andalús geniet u van de zonson-

dergang aan de Middellandse Zee. Overnachting aan boord (O/L/D)

Programma
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Dag 7 - Aankomst Barcelona

Vandaag nemen we afscheid van de Al Andalús Express en zijn 

vriendelijke bemanning. Vervolgens bezoeken we de stad. In de 

Gotische wijk kunt u vanaf het dak van de kathedraal genieten van 

een prachtig uitzicht over de “Ciutat Vella”. Vervolgens brengen 

we een bezoek aan de imposante ontvangsthal van de Catalaanse 

koningen, de kerk van Santa Maria del Mar en maken een wandeling 

over de drukke Ramblas, de beroemde promenade van Barcelona. 

Natuurlijk ontbreekt een bezoek aan het Picasso Museum niet in 

het programma. Overnachting: Deluxe Hotel Casa Fuster (of gelijk-

waardig) (O/L/D)

Dag 8 - De wondere wereld van Antoni Gaudí   

Vandaag staat in het teken van de surrealistische architectuur van 

Antoni Gaudí (UNESCO Werelderfgoed). U begint met een bezoek 

aan het Park Güell, waar natuur en kunst met elkaar verweven zijn. 

Echter Gaudí’s fantasieën vinden we overal in Barcelona. 

Laat u tijdens de tour betoveren door Casa Battló, Casa Vicens, 

Casa de Les Punxes of Casa Amettler. Zelfs de Casa Milá opent zijn 

poorten voor u en tot slot bewonderen we Gaudi’s onvoltooide 

schoonheid La Sagrada Família. In het schitterende avondlicht 

nemen we de historische tram naar de panoramische berg Tibidabo. 

Hiervandaan kunt u onder het genot van een glas cava genieten van 

het panoramische uitzicht over de stad. Het afscheidsdiner vindt 

plaats in een populair lokaal restaurant. Voordat u naar uw hotel 

gaat wordt nog een stop gemaakt bij de fonteinen van de Fuente 

Mágica, voor een prachtige licht en water show. Overnachting: 

Deluxe Hotel Monumento Casa Fuster (of gelijkwaardig) (O/L/D)

Dag 9 - Einde reis in Barcelona    

Na het ontbijt volgt de transfer naar de luchthaven voor uw terug-

vlucht naar Amsterdam (O). Indien gewenst kunnen wij uw verblijf 

verlengen.

Programma
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Al Andalús 

Deze historische trein is de ideale uitvalsbasis om de hoogtepunten 

van het Iberisch Schiereiland te ontdekken tijdens een treinreis 

door Spanje. Een reis met de Al Andalús is ook een reis door het 

gastronomische Spanje met zijn eindeloze verscheidenheid aan 

gerechten en regionale specialiteiten, gecomplementeerd met 

topwijnen. 

Aan boord van de trein kunt u kiezen uit 2 typen slaapaccommoda-

ties met eigen badkamer en toilet: een Gran Clase compartiment 

(7 m2) en een DeLuxe compartiment (9 m2). 

Uw trein

De Al Andalús is een van de meest ruime en exclusieve privétreinen ter wereld. 

De salonrijtuigen, gebouwd tussen 1928 en 1930, zijn perfect bewaard gebleven 

exemplaren uit het gouden tijdperk van het reizen per spoor.
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Reisinformatie

Excursies

Tijdens deze reis bezoekt u verschillende oude steden van Spanje en Portugal. Deze steden zijn vaak niet toegankelijk 

voor gemotoriseerde voertuigen, waardoor een groot gedeelte van de bezoeken bestaan uit stadswandelingen. Het 

is daarom belangrijk dat u goed ter been bent. De ondergrond is niet altijd gelijk, dus we raden u aan goede schoenen 

te dragen tijdens de excursies.

Tijdens deze reis verblijft u, naast de 4 nachten aan boord van de Al Andalus, 

nog 4 nachten in centraal gelegen  5* hotels in Lissabon en Barcelona.

• 2 nachten Lissabon, Hotel Palácio do Governador (of gelijkwaardig)

• 2 nachten Barcelona, Deluxe Hotel Monumento Casa Fuster (of gelijkwaardig)



9

Reissom vanaf 6.700,- per persoon, gebaseerd op een verblijf in een 2-persoons Gran Clase compartiment. 

Ander type cabin:

Prijs per persoon o.b.v. verblijf in een Deluxe compartiment: 7.320,-   

Toeslag 2-persoons Gran Clase compartiment voor alleengebruik: v.a. 2.350,- 

Toeslag 2-persoons Deluxe compartiment voor alleengebruik: v.a. 2.650,-

Vertrekdatum: 11 september 2023 

Reisduur: 9 dagen 

Trein: Al Andalús

Vertrek & reissom
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• 2 hotelovernachtingen in het 5* Hotel Palácio do Governador 

• (of gelijkwaardig)

• 2 hotelovernachtingen in het 5* Deluxe Hotel Monumento  

Casa Fuster (of gelijkwaardig)

• Luxe Al Andalús treinreis, 4 nachten in een privécompartiment  

naar keuze

• Treinreis in eerste klas van Lissabon naar Evora

• Alle maaltijden, zoals vermeld in het programma (O,L,D)

• Alle excursies onder begeleiding van Engelssprekende gidsen  

volgens programma

• Engelssprekende tourleader gedurende de hele reis  

voor maximaal 31 personen

• Airport transfers in Lissabon en Barcelona

Niet inbegrepen: Vluchten Amsterdam - Lissabon en Barcelona - Amsterdam incl. luchthavenbelastingen en 1 stuk ruimbagage per persoon (bij te boeken bij 

Incento Treinreizen) • Overige (bar)drankjes tijdens de reis • Fooien en uitgaven van persoonlijke aard • Reis- en/of annuleringsverzekering (desgewenst door 

Incento af te sluiten) • Bijdrage Calamiteitenfonds 2,50 per boeking en SGR consumentenbijdrage 5,- p.p. • ANVR Boekingskosten 30,- per boeking

Inbegrepen

Voor de voorwaarden van deze reis verwijzen wij u naar onze website destintravel.nl/treinreizen of neem contact op via +31 (0)88 13 07 320 | incento@destintravel.nl


