
De regio Coimbra in de historische streek Beiras in Midden Portugal is dé bestemming waar je nog 
ongerepte natuur en de Portugese manier van leven vindt. In deze streek heersen ruimte en rust. Het is nog
niet ontdekt door de massa en daarom geschikt om het echte Portugal te leren kennen. De charme van 
deze streek is overal voelbaar in de kust- en rivierstranden, de authentieke dorpen, de bergen, de 
wijnstreken en de relaxte universiteitsstad Coimbra. Welkom in onze regio!

Over ons 
Olá Moita! Organiseert zevendaagse inspirerende workshops op een rustiek gelegen landgoed en privé 
camping Quinta do Tapadinho, gecombineerd met leuke uitstapjes en lekker eten in een mooie omgeving. 
Een unieke ervaring met een mix van eenvoud en charme in Midden Portugal, waar het authentieke 
karakter nog bewaard is gebleven. De uitstapjes  zijn in samenwerking met de lokale mensen en maken de 
workshop intenser. Ontspanning en persoonlijk contact zijn de kernwaarden van de workshops.

Vakantieworkshops 2023

https://olamoita.nl/aanbod/


Workshop Culinaire & Culturele belevenis. 
Datum: dinsdag 18 juli tot en met maandag 24 juli 2023.
De workshop Culinaire & Culturele belevenis is een feest voor de zintuigen. We gaan een paar dagen 
genieten van heerlijk eten en culturele uitstapjes. Een workshop in het teken van proeven en beleven op 
een ontspannen manier. Een uniek programma met een mooie afwisseling tussen cultuur en eten in een 
prachtige omgeving. Tijdens de workshop zijn alle maaltijden en culturele uitstapjes inbegrepen. 
Mocht je vegetarisch zijn of een bepaalde voedselallergie hebben, geef dit dan aan ons door, dan kunnen 
we hier rekening mee houden. Dit geldt niet als je een vegan dieet volgt. De Portugese keuken is hier nog 
niet voldoende op ingesteld.  

Tekenreis. Voor rust en flow.
Datum: dinsdag 12 september tot en met maandag 18 september 2023.
Van tekenen word je blij en mindful. Een week lang vullen we ons schetsboek. We laten ons inspireren door 
onze omgeving en elkaar en gaan met speelse oefeningen aan de slag. Het wordt een boek vol geuren, 
smaken, lijnen en kleuren. We nodigen ons innerlijke kind uit. Perfectie laten we los. Spelenderwijs helpt 
Josephine je over je hobbels heen. De interne criticus mag thuis blijven. Een feest voor de zintuigen! 
Onder de inspirerende begeleiding van Josephine Moons.

Kosten
De kosten voor de workshop Culinaire en Culturele belevenis bedragen € 945,-. 
De kosten voor de Tekenreis bedragen € 895,=

Inbegrepen in de kosten zijn:
 6 x overnachting in een riante sfeeervol ingerichte tent, inl. linnengoed, handdoeken, badlakens.
 Gratis wifi.
 Ontbijt, lunch en diner.
 Koffie, thee, water.
 Programma van de workshop.
 Uitstapjes in het programma om de cultuur, tradities en gastronomie van de regio te leren kennen. 

Niet inbegrepen in de kosten zijn:
 De reiskosten van en naar Quinta do Tapadinho in Vila Nova de Oliveirinha. Zie verder bij kopje: ‘hoe

kom je naar ons toe?’
 Annulerings- en reisverzekering.

Voor wie
Voor levensgenieters die van rust en natuur houden en hun vakantie willen combineren met een actieve en
inspirerende workshop in de Portugese zon, cultuur en natuur. 

https://moon-magic.nl/
https://olamoita.nl/workshops/7-daagse-tekenreis%E2%9C%8D-portugal%E2%98%80-voor-rust-flow-augustus-2023/
https://olamoita.nl/workshops/7-daagse-workshop-culinaire-culturele-belevenis-van-18-juli-t-m-24-juli-2023/


Groepsgrootte
Een kleine groep van minimaal 6 en maximaal 8 personen. De workshop vindt plaats bij voldoende 
deelnemers.

Info vakantieworkshop
De workshop begint op de dag van aankomst en eindigt op de dag van vertrek na het ontbijt. Op de dag van 
aankomst organiseren wij een welkomstdiner in Portugese sfeer. Een mooie gelegenheid om in de stemming
te komen en met elkaar kennis te maken. Tijdens het diner krijg je uitleg over het programma van de week. 
De eigenaren van het landgoed houden van koken en verzorgen de maaltijden op de Quinta.  
Mocht je vegetarisch zijn of een bepaalde voedselallergie hebben, geef dit dan van te voren aan ons door, 
dan kunnen we hier rekening mee houden. Dit geldt niet als je een vegan dieet volgt. De Portugese keuken 
is hier nog niet voldoende op ingesteld. Behalve de workshop is er voldoende gelegenheid om de 
authentieke sfeer van de omgeving te proeven. Het is op de eerste plaats vakantie, dus we genieten op een 
ontspannen en ongedwongen manier. 

Een uitnodiging met relevante informatie en het programma ontvang je per e-mail een paar weken voor de 
start van de workshop, samen met een digitaal reisgidsje van Olá Moita! Je vindt in dit reisgidsje informatie 
over de workshop, recepten van de kookworkshops en leuke weetjes over de (eet)cultuur. Als voorpret 
vóór de reis en als napret ná de reis.

Verblijf op Quinta do Tapadinho
Je verblijft op landgoed en privécamping Quinta do Tapadinho, gelegen aan de rand van het oude dorp, Vila
Nova de Oliveirinha, op 10 minuten loopafstand. Het landgoed is exclusief voor de deelnemers van de 
workshop. Op de camping is gratis wifi beschikbaar. Het bijzondere aan deze plek is dat je overal een mooi 
uitzicht hebt. In de landelijke, rust uitstralende omgeving met weidse uitzichten, bossen, bergen, 
rotspartijen en dorpjes die nog een authentieke Portugese sfeer oproepen, kun je ook heerlijk wandelen. 
Hier geniet je, naast de vogelgeluiden, van rust en privacy, maar vooral van de stilte. Je verblijft in een 
sfeervol ingerichte tent in een omgeving met zicht op de vele olijfbomen, subtropische planten en een 
privézwembad. Klik hier voor de foto’s van het verblijf en de omgeving.

Informatie en/of aanmelding
Heb je nog vragen? Neem dan gerust vrijblijvend contact met mij op. Ik licht een en ander graag toe. Je kunt
mij bereiken via whatsapp, via e-mail of door het invullen van het contactformulier. Na aanmelding neem ik 
contact met jou op voor het maken van een telefonische afspraak. Tijdens deze afspraak krijg je meer 
informatie over de inhoud en het programma van de workshop en kijken we gezamenlijk of deze aansluit bij
je verwachtingen.  
Om je aan te melden voor de workshop gebruik je het aanmeldformulier op de website van de workshop. 
Na je aanmelding ontvang je van ons een bevestigingsmail met het verzoek om de aanbetaling van 20% 
binnen 14 dagen na aanmelding te voldoen. 

https://olamoita.nl/locatie-workshop/


Hoe kom je naar ons toe?

Vliegen
Je vliegt op Porto, Aeroporto Francisco Sá Carneiro. Vliegtijd: 2½ uur. Goedkope vluchten zijn te boeken via 
Ryanair vanuit Eindhoven, Maastricht. Brussel of Düsseldorf of via Transavia vanuit Amsterdam en 
Rotterdam. 
Het is goed te doen om met het openbaar vervoer van de luchthaven Porto naar Vila Nova de Oliveirinha te 
komen. Prijs is ongeveer 17,- enkele reis. We kunnen je hierin assisteren. 

Eigen vervoer
Vanaf Nederland is het ongeveer 2000 kilometer rijden naar Portugal, Vila Nova de Oliveirinha, dus 
ongeveer twee dagen rijden. De snelste route is via de (deels) tolwegen Parijs, Bordeaux, San Sebastian, 
Burgos, Valladolid, Salamanca, Cuidad Rodrigo, de grens over bij Vilar Formoso en dan richting Guarda. 
Vanaf Guarda is het nog ongeveer 90 kilometer.
Bij Guarda neem je de IP5/E80 richting Guarda Norte en Aveiro. Op ongeveer 16 kilometer voorbij Guarda 
neem je bij Celorica da Beira afslag 26 N17-Seia/Coimbra. Vervolgens de borden N17-Coimbra blijven volgen
en dan de N17 ongeveer 70 kilometer blijven volgen tot in het dorp Venda da Esperança. In Venda da 
Esperança afslaan richting Covas. Volg de blauwe borden ‘Campismo rural’. Aan het eind van deze 
slingerende weg kom je bij een kruising, daar rechts afslaan richting Vila Nova de Oliveirinha. Volg verder de
blauwe borden ‘Campismo rural,  Quinta do Tapadinho’. 

Openbaar vervoer
Bus: Rede Expressos, vanaf Paris.

Contactgegevens
Olá Moita! ● Rua das Carvalhas 25, 3420, Moita da Serra, Carapinha, Tábua, Portugal ● www.olamoita.nl● +351 961377490 ● Olá 
Moita is onderdeel van Quinta do Tapadinho, Vila Nova de Oliveirinha, Portugal ● info@olamoita.nl 

mailto:info@olamoita.nl
http://www.olamoita.nl/
https://rede-expressos.pt/en/timetables
https://www.transavia.com/
https://www.ryanair.com/be/nl

