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Lissabon

Alles wat je wilt 
op loopafstand
De stad Lissabon, gevestigd op zeven heuvels rond de majestueuze rivier de Taag, is een belangrijk 
zakencentrum en dynamische MICE-destinatie. Met zijn groeiend aantal venues van wereldklasse, 
hotels en opties voor incentives is de stad een populaire keuze voor grotere internationale events.

http://Meetingmagazine.nl


M EE T I N G M AG A Z I N E . N L

Maar Lissabon heeft meer te bieden, zo heeft de 
stad een mild, zonnig klimaat en is het een 
belangrijk cultureel centrum, een fascinerende 

smeltkroes waar historische invloeden zoals zijn rijke 
maritieme verleden vermengd worden met moderne 
trends en lifestyles. Dankzij de ligging nabij Cascais, de 
Wereld Erfgoed Site van Sintra en de verbluffende natuur 
van de Arrábida, is Lissabon een ‘resort city’. De stad, 
met oceaan, stranden, bergen en rivieren in zijn directe 
omgeving biedt uw cliënten een werkelijk overweldigen-
de keuze aan incentive activiteiten: van golfbanen waar 
kampioenschappen worden gespeeld tot het uitstekende 
winkelaanbod en een gastronomie van wereldklasse.

LISBOA CONVENTION BUREAU
Het Lisboa Convention Bureau (LCB) is in 1987 opgericht 
en heeft 200 leden waaronder hotels, meetingfaciliteiten, 
DMC ś en PCO ś. Behalve dat het bureau voor MICE buy-
ers en eventorganisatoren garant staat voor de kwaliteit 
van zijn leden hun diensten, biedt het LCB hen tevens 
onafhankelijk advies en ondersteuning bij het organise-
ren van events in de regio van Lissabon.

ONZE DIENSTEN
Het LCB biedt onafhankelijk advies en ondersteuning aan 
MICE buyers en event organisatoren die events willen 
organiseren in Lissabon en directe omgeving. Voor confe-
renties en congressen van verenigingen en ondernemingen 
biedt het bureau (tijdens de bid-fase) de volgende diensten:
• opstellen van bidboeken
•  suggesties, contacten en voorstellen voor de meest 

geschikte meeting faciliteiten

•  sponsoring, organisatie en begeleiding van site inspec-
tie bezoeken aan Lissabon

• suggesties voor PCO ś en DMC ś
•  suggesties voor venues voor het sociale programma
•  promotie van het event via online kanalen en produc-

tie van een brochure – Lissabon Nodigt Uit

NIEUW IN 2016 

AMOREIRAS 360 
Bezoekers die dit jaar Lissabon aandoen, hebben de 
mogelijkheid om de stad vanuit een adembenemend 
nieuw perspectief te bekijken wanneer op het dak van de 
Amoreiras Towers de Amoreiras 360 attractie open gaat 
voor het publiek. Daarnaast heeft een van de belangrijk-
ste toeristische attracties van Lissabon, de 25 april-brug 
die dit jaar 50 wordt, plannen aangekondigd om op 70 
meter hoogte een uitkijkplatform te openen dat bereik-
baar zal zijn met een nieuwe lift.

NIEUW GELDMUSEUM OPENT OP HET 
TERREIN VAN EEN VOORMALIGE KERK
De fascinerende geschiedenis van geld en zijn 
maatschappelijke rol staat centraal in het nieuwe 
Geldmuseum van Lissabon. Het museum, dat in april 
open ging en zich bevindt in het hart van de stad, maakt 
gebruik van collecties van munten en bankbiljetten van 
de Bank van Portugal om de bezoekers een leerzame 
ervaring te bieden over de ontwikkeling van geld in het 
land en wereldwijd. Het interactieve museum is geves-
tigd in de voormalige kerk van St. Julian. Tevens vindt 
u hier de enige bekende archeologische overblijfselen 
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van de stadsmuur van Lissabon uit de 
13e eeuw. Deze werden ontdekt tijdens de 
renovatiewerkzaamheden.
www.museudodinheiro.pt 

NIEUWE AFDELING EN NOG NOOIT 
VERTOONDE ITEMS IN HET NATIONALE 
MUSEUM VAN ANTIEKE KUNST 
Het National Museum of Ancient Art 
(NMAA) opende onlangs een nieuwe 
afdeling gewijd aan Portugese kunst. De 
afdeling omvat 16 zalen waar meer dan 
240 schilderijen en beelden tentoongesteld 
zijn, waarvan sommige nog niet eerder 
te zien waren. Twee van de ‘juweeltjes’ 
die getoond worden, zijn de ‘Panelen van 
St. Vincent’ van de Portugese kunstenaar 
Nuno Gonçalves, en ‘De Aanbidding der 
Wijzen’ van Domingos Sequeira, recent 
verkregen dankzij een ongekende fondsen-
werf-campagne. Het NMAA biedt onder-
dak aan Portugal’s belangrijkste openbare 
kunstverzameling, variërend van schilde-
rijen en beelden tot goud- en zilverwerk, 
evenals decoratieve kunstwerken uit 
Europa, Afrika en het Verre Oosten.
www.museudearteantiga.pt 

ZEEVAARTMUSEUM HEROPENT ZIJN ‘ONTDEK-
KINGEN ZAAL’ NA GRONDIGE RENOVATIE
In mei, na een grondige renovatie, 
heropende het Zeevaartmuseum van 

Lissabon één van zijn populairste zalen 
voor bezoekers. De geheel vernieuwde 
‘Ontdekkingen zaal’, die nu is opgewaar-
deerd met interactieve functies, vertelt de 
rol die Portugal speelde tijdens de eeuw 
van de Ontdekkingen, die begon in 1498 
toen de ontdekkingsreiziger Vasco da 
Gama uit Lissabon vertrok om de zee-
route naar India te zoeken. Het museum, 
dat gevestigd is naast de Mosteiro 
dos Jerónimos dat op de UNESCO 
Werelderfgoedlijst staat, heeft een enorme 
collectie van 17.000 items die getuigen van 
de speciale band die Portugal heeft met de 
zee, variërend van schilderijen en land-
kaarten tot modellen van schepen en twee 
ceremoniële statieboten. 
ccm.marinha.pt/pt/museu 

NIEUWE TIJDELIJKE TENTOONSTELLING 
ZET LISSABON’S RELATIE MET VUUR IN 
DE SCHIJNWERPER 
Hoewel de catastrofale aardbeving die 
Lissabon trof in 1755 goed gedocumen-
teerd is, weten maar weinig mensen dat 
de stad in zijn lange geschiedenis door tal-
loze branden geteisterd is. Over dit minder 
bekende feit wordt uitgebreid verteld in 
een nieuwe, tijdelijke tentoonstelling in 
het Nationale Rijtuigen Museum. De ten-
toonstelling die tot april 2017 loopt, toont 
een breed scala aan brandweerwagens en 

brandbestrijdingsmiddelen vanaf de 18e 
tot de 20e eeuw. De onlangs geopende uit-
breiding van het museum, die afgelopen 
jaar de prestigieuse CICA Architecture 
Prijs won, heeft één van ‘s werelds groot-
ste verzamelingen historische rijtuigen, 
eigendom van de Portugese koninklijke 
familie en adel.   
www.museudoscoches.pt 

VERWACHT IN 2017

•  Joods Museum: De opening van het 
Joods Museum, opgedragen aan de 
geschiedenis van het Judaïsme in 
Portugal, staat gepland voor de eerste 
helft van 2017. Het museum is geves-
tigd in de Moorse Alfama, de oudste 
buurt van de stad die in de 15e eeuw een 
belangrijke Joodse wijk was. 

•  ‘Multifunctionele ruimte’ voor Hospital 
do Desterro: Lissabon’s voormalige 
Hospital do Desterro wordt getransfor-
meerd tot een ‘nieuwe experimentele 
ruimte die open is voor de wereld’. Het 
voormalige ziekenhuis zal onderdak bie-
den aan restaurants, winkels, gastenver-
blijven en nog veel meer.

•  Opmerkelijk Museum voor Kunst, 
Architectuur en Technologie (MAAT) 
opent in oktober.

Het langverwachte Museum voor Kunst, 
Architectuur en Technologie (MAAT) 
heeft als doel hét nieuwe culturele 
centrum van Lissabon te worden. Het 
museum zal uit twee onderdelen bestaan: 
een gloednieuw ultramodern gebouw 
en de Tejo krachtcentrale, een voorbeeld 
van de 20e-eeuwse Portugese industriële 
architectuur. Beide bevinden zich in de 
wijk Belém, aan de oevers van de rivier 
de Taag. Onlangs werd de Tejo kracht-
centrale voor het publiek geopend en op 
het moment zijn er vier tentoonstellingen 
gaande, het nieuwe gebouw is op 5 okto-
ber geopend. Het opmerkelijke nieuwe 
pand is ontworpen door de Britse architect 
Amanda Levee, die de Stirling Prijs won.

Voor meer informatie, ideeën en inspiratie 

voor een bezoek aan Lissabon, kijk op 

www.visitlisboa.com of neem contact op met 

Turismo de Lisboa – Visitors & Convention 

Bureau via +351 210 312 700, atl@visitlisboa.com

of kijk op www.visitlisboa.com/convention-

bureau.
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