
De hoge heuvels van 
Lissabon

Met zeven kuitenbijters onder de straten wacht  
er in Lissabon altijd een volgende klim. Een klim  
die beloond wordt met prachtige vergezichten.  
De Portugese hoofdstad in vijf hoge hoogtepunten. 
TEksT MaTThijs MEEuwsEn - foTografiE MaarTEn noorDijk
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“Lissabon is een achtbaan”, lacht Marta David (33) 
 terwijl haar antieke legerjeep proestend de zoveelste 
heuvel probeert op te kachelen. “Op, neer, op, neer... 
Wij inwoners zijn er allang aan gewend, maar als 
 buitenstaander sta je wel even te kijken van al dat 
gehobbel.” Wat wil je ook in een stad waar het straten
plan is uitgerold over zeven heuvels? De contouren 
van de verschillende kuitenbijters zijn met het blote 
oog niet meer te onderscheiden onder alle sfeervolle 
slingerstraatjes. Het resultaat is er echter niet minder 
om: op bijkans elke straathoek wacht weer een vol
gende helling of afdaling. Tegenwoordig hebben de 
locals zo hun slimme trucjes om het kuieren aan
genaam te maken (afsnijden via de roltrappen en 
bovenuitgang van winkelcentra bijvoorbeeld). Maar 
aan het eind van de 19e eeuw was er slechts één 
manier om de  voeten even te sparen: de tram. 

sardientjes
Ook 125 jaar na de eerste dienstregeling is Tram 28 
nog de meest befaamde lijn van Lissabon. Het traject 
voert langs de belangrijkste trekpleisters in het cen
trum en passagiers worden op drukke dagen dan ook 
rondgetuft als Portugals geliefde sardientjes in blik. Er 
zijn echter passages waar zelfs ‘de 28’ de vingers niet 
aan durft te branden en men dus is aangewezen op  
de laatste hoop: de Elevador da Bica, da Glória of do 
Lavra. Deze drie trams beschikken over een schuin 
afgesneden onderstel, waardoor ze wel de steilste 
stukken van Lissabons allerlaatste kabelspoorwegen 
kunnen bestieren. Twaalf jaar geleden werd het foto
genieke drietal dan ook uitgeroepen tot nationaal 
monument en een bezoek aan de Portugese hoofdstad 
is dus niet compleet zonder minimaal één piepend en 
rammelend ritje. 

Eiffel
Ook de Elevador da Santa Justa schittert sinds 2002 
op de nationale monumentenlijst. In tegenstelling tot 
de collega’s voert deze 45 meter hoge lift loodrecht 
omhoog: van de centrale Rua de Santa Justa tot het 
Largo do Carmo. Ingenieur Raoul de Mesnier du 
Ponsard was een leerling van Gustave Eiffel en in het 
ijzeren, neogotische ontwerp is zijn hand dan ook 
duidelijk zichtbaar. Pas op: wie niet vroeg komt, kan 
dan ook zomaar een halfuur in de rij staan. Al maken 
de vergezichten vanaf het rijkelijk versierde uitkijk
platform ook dat meer dan goed.

Maak een rit met 
een kabeltram

Bestel een drankje 
with a view

>>

De koning te rijk
Tijdens de ‘king of the 
hills Tour’ neemt Marta 
bezoekers in haar Por-
tugese legerjeep mee 
op een onvergetelijke 
ontdekkingsreis langs 
de bekende – en vooral 
onbekende – hoogte-
punten boven op de 
zeven heuvels. 
www.wehatetourismtours.com   

Één stad, zeven heuvels.

Elevador da Bica.

Ook onder zwartrijders 

is Tram 28 populair.

Tijd voor een welkome dorstlesser. En waarom blijven 
plakken op de volle pleinen of dertienineendozijn
terrassen rond hoofdstraat Rua Augusta, als Lissabon 
ook over een duizelingwekkende diversiteit aan rooftop
bars beschikt? Van de gelikte loungedecors van Upscale 
en Sky Bar tot de meer gemoedelijke doorzakdakterras
sen zoals Entretanto en Terrace. Een glaasje port of 
bordje petiscos (Portugese tapas) smaakt toch nog net 
wat beter met een van de fenomenale uitzichten over 
de 25 de Abrilbrug of de zongebleekte daken van de 
historische wijk Alfama. 
Ook de meest aangename rooftopbar van de stad heeft 
zo geen gebrek aan prachtige panorama’s. Maar in 
Park – boven op de zevende verdieping van een niets
zeggende parkeergarage in de Calçada do Combro –  
is het voornamelijk volle bak dankzij de heerlijke, 
ongedwongen sfeer. Hier geen beklemmend ons kent
onssfeertje, maar een bonte mix van vrijdagmiddag
borrelaars en uitwisselingsstudenten, die zij aan zij 
een burger of biertje nuttigen terwijl de zon in de 
Taag zakt. Let wel, Park doet niet aan bewegwijzering. 
Zelfs luttele meters voor de ingang heb je dus nog het 
idee een stel doodlopende parkeervakken in te wan
delen. “Geloof me, het is hier echt”, glimlacht Marta. 

Circustent
Een andere lokale favoriet voor een drankje met uit
zicht is Chapitô: een bar annex circusschool (denk: 

biertjes onder een bonte circustent) op slenterafstand 
van het São Jorgekasteel. Meer van de stevige trek? 
Café Buenos Aires bewijst als geen ander dat je in 
 Lissabon ook op de begane grond nog op de mooiste 
uitzichten kan worden getrakteerd. Schuif aan bij de 
lange tafels op het terras, onder de sfeervolle lichtjes
snoeren boven aan de Duquetrappen, en het betere 
buurtfeestgevoel wordt moeiteloos gecombineerd met 
een schitterend uitzicht op het (verlichte) kasteel. 

Bord vol bloemen
De goedlachse staf   
van Café Buenos aires 
serveert voornamelijk 
authentieke argentijnse 
gerechten vol inge-
vlogen pampavlees.  
De ster van de kaart is 
echter de tong- en 
oogstrelende salade 
met brie, aardbeien, 
cherrytomaatjes, balsa-
mico en een kakelbont 
palet van eetbare 
bloemblaadjes. 

Een drankje onder de 

circustent van Chapitô.

Saladekunst bij Café 

Buenos Aires.

Bij rooftopbar Park is het 

aangenaam nazomeren.
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Het zijn niet alleen de rooftopbars en restaurants 
waar het ene na het andere vergezicht wordt opgedist. 
De mooiste uitkijkpunten liggen nog altijd op open
bare grond. Ze hebben er zelfs een woord voor in het 
Portugees. Miradouro. Oftewel: een uitzichtpunt waar 
je even de waan van de dag kunt vergeten door neer te 
strijken met een boekje of picknickkleed. Het zijn de 
ideale plekken om een flinke lik couleur locale op te 
nemen en eens lekker een middagje mensen te kijken. 
Ouderavonden? Outsourcevergaderingen? Het komt 
allemaal amanhã wel.

Eretribune
Neem nou Miradouro de Santa Catarina. Hét uitzicht
punt van de bruisende Bairro Alto (lees: ‘Hoge Wijk’) 

is vooral in trek onder jonge hipsters en kunstzinnige 
types. Rijendik zitten ze ’s zomers te tokkelen in het 
gras of luiden ze met literflessen supermarktbier het 
weekend in. Of sjok verder naar Miradouro de São 
Pedro de Alcântara, waar de gemeente een strijkijzer 
over de heuvels heeft gehaald om een groene eretribune 
glad te strijken. De strook – populair onder een breed 
scala bezoekers – heeft een briljant uitzicht over de 
stad, maar het beeld verbleekt nog altijd bij het mooi
ste panoramapunt van allemaal. “Je moet hoe dan ook 
naar Miradouro da Senhora do Monte”, adviseert de 
ene na de andere taxichauffeur, ober of kassadame.  
En terecht. Het zicht over de stad, brug én het kasteel 
blijkt er ongeëvenaard en door de afstand van het 
 centrum is het hier nog relatief rustig.

“Al dat gebuffel over die heuvels heeft één voordeel”, 
grijnst Marta. “Je verbrandt zoveel calorieën dat je 
zonder schuldgevoel iets lekkers kunt bestellen.” 
Gelukkig maar. Want de inwoners van Lissabon zijn 
sinds oudsher ongeneeslijke zoetekauwen. Vooral de 
traditionele met room gevulde bladerdeegtaartjes zijn 
geliefd. “In het weekend gaan hier per dag 35.000 tot 
40.000 van deze pastéis de nata over de toonbank”, 
vertelt de bedrijfsleider van de immens populaire 
Confeitaria de Belém trots. “Helaas kan ik ze zelf niet 
eten. Ik heb suikerziekte.”

Tandartsverzekering
Buiten hun voorliefde voor deze historische lekkernij 
gaan de Lissabonse lekkerbekken wel degelijk met 
hun tijd mee. Tease is bijvoorbeeld een zelfverklaarde 
‘rock ’n’ roll bakery’ (denk: doodshoofdbehang en 
omafauteuils), waar ze eerst om je tandartsverzekering 
zouden moeten vragen alvorens de mierzoete – maar 
prachtig versierde – cupcakes voor te schotelen. Of 
neem Papabubble: een verslavend leuke conceptstore 
(inmiddels ook overgewaaid naar Amsterdam) waar 
dertigers met hippe baarden een spoedcursus snoep
ambacht ten tonele brengen. Lachend: “Zodra je hier 
binnenkomt overtreden wij de eerste regel die je 
 moeder je ooit geleerd heeft: nooit snoep aannemen 
van vreemden.” >>

Bekijk de stad vanaf een miradouro

Werk aan je  
sugar high

Het beste ijs  
van Portugal
warm? sinds ijssalon 
santini de deuren 
opende, staan de Por-
tugezen op hete dagen 
zonder morren soms wel 
drie kwartier in de rij 
voor de verrukkelijke 
bolletjes van deze 
lokale grootmeester.

De ene miradouro biedt een nog 

mooier uitzicht dan de andere.

Ouderwets handwerk.

Bij Papabubble wordt het 

snoep voor je ogen 

gemaakt.

Miradouro de São Pedro 

de Alcântara is populair 

bij jong en oud.

Het São Jorge-kasteel.

Cristo Rei 
sommige locals zweren 
enkel bij een uitzicht met 
de Taag op de voor-
grond. Cristo rei – een 
28 meter hoge kopie van 
het Christusbeeld in rio 
de janeiro – biedt uit-
komst aan de overkant 
van het water.
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En wat doen de inwoners van Lissabon nadat ze de 
hele week over de heuvels hebben gezeuld? Ze trekken 
massaal naar het Parque de Nações. Het terrein werd 
gebouwd voor de wereldtentoonstelling van 1998, 
maar doet tegenwoordig vooral dienst als vrijetijds
gebied. Het ooit futuristische ontwerp van de Vasco 
da Gamatoren en de ruimteschipkoepel van de MEO 
Arena gooien nog altijd hoge ogen. Maar de ware 
 aantrekkingskracht is het feit dat heuvels hier ver te 
zoeken zijn. “Het Parque de Nações is een verade
ming”, jubelt Marta. “Even geen zeurende kuiten of 
moe geslenterde voeten. Heerlijk!” 

waterpaswijk
De meesten vullen hun tijd in deze waterpaswijk dan 
ook enkel door rustig over de houten promenade te 

kuieren of met een ijsje neer te strijken op een van de 
bonte bankjes. Of ze trekken met het hele gezin naar het 
Oceanário, waar duizenden zeldzame zeedieren wach
ten in een van de grootste aquaria op aarde. Toch kun 
je als bezoeker ook hier nog prima de hoogte in. Vanuit 
de bakjes van de kabelbaan heb je een fantastisch uit
zicht over het mierennest aan dagjesmensen. <<

kLM vliegt 3 keer per dag in 2 uur en 55 minuten  
naar Lissabon.    
n Vliegen naar Lissabon: vanaf 25.000 Award Miles.

Vliegen naar Lissabon  

Bezoek het Parque de Nações

Bird’s eye view 

vanuit de kabelbaan. 

Even heerlijk vlak fietsen.

Waterpret naast 

het Oceanário.

In het Parque de Nações is 

het vooral ’s weekends 

een gezellige bedoening.

Op de pedalen
ook fietsen is populair  
op het vlakke asfalt van 
de MEo arena. Tejo Bike 
verhuurt fietsen vanuit 
een dependance in het 
midden van het voor-
malige expoterrein.


