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De beste kindvriendelijke adressen 

in binnen- en buitenland. 

PROOF

We zitten in de trein en reizen eerste klas, samen met 
mijn broer en zijn gezin. Tijmen en Fenne, beiden 
net één geworden (neef en nicht zijn op dezelfde dag  
geboren), liggen in het gangetje naast ons te slapen. Na 
twee weken Algarve hebben we nog een paar dagen 
Lissabon voor de boeg: stad van de fado-muziek, de 
zeven heuvels en de gele trammetjes. 

NET EEN DORP Op het station is het best even 
stressen om koffers, buggy’s én kinderen de trein uit te 
krijgen, maar niet veel later kunnen we op zoek naar 
een taxi om bij ons appartement te komen. Na een 
ritje van tien minuten sjouwen we onze spullen de 
berg op naar ons appartement. Want dat ligt dan weer 
net in een straatje waar je met de auto niet zo makke-
lijk komt. Eenmaal daar vinden we alles wat we maar 
nodig zouden kunnen hebben, inclusief campingbed-
jes voor Tijmen en Fenne. De locatie is bovendien 
perfect: aan de voet van Alfama, de oudste wijk van 

Lissabon, een wirwar van romantische straatjes.  
De was wappert boven ons hoofd, we spotten vogel-
kooien en er hangen oude vrouwtjes uit het raam te 
roddelen. Net een dorp. Een niet bepaald buggyproof 
dorp trouwens. Gelukkig hebben we de draagzak,  
dé uitkomst bij  de vele trappen, ongelijke straten met 
kinderkopjes, smalle stoepen en steile hellingen die 
Lissabon rijk is. 

INDUSTRIËLE HOTSPOT We ontdekken 
een leuke ontbijtplek: Pois. Ze hebben er speelgoed, 
kinderstoelen, lekker eten en vriendelijk personeel. 
En het belangrijkste: goede koffie. Daarna nemen we 
de tram richting Belém om de beroemde Pastéis de  
Belém te proeven. Voor de gelijknamige zaak staat een 
enorme rij. Deze is alleen voor meeneem-bestellingen, 
dus lopen we naar binnen. Binnen twee minuten heb-
ben we een plek. Tijmen kan sinds een paar weken 
lopen en wil het liefst overal op ontdekking. En dat 

Lissabon, dat is toch de stad met die steile straatjes 
en heel veel trappen? Klopt, maar Femke vond er 
genoeg plekken die ideaal zijn als je met kleine 
kinderen op pad bent. TEKST FEMKE DAM BEELD PRIVÉBEELD

Femke (36) en 

haar vriend  

Dennis (39) 

hebben een 

zoon: Tijmen (1). 

Ze gingen met 

hem op citytrip 

naar Lissabon.

TRAMS  
& TAARTJESStruinen in Lissabon
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Een eigen huis Het appartement dat 

we huurden, heet Pena Houses, we 

boekten het via booking.com. De 

locatie is perfect: midden in de stad, 

maar toch rustig. En als de kinderen in 

bed liggen, heb je zelf nog alle ruimte 

voor een ontspannen avond.

Luchtkasteel Overal in de wijk Alfama 

zijn prachtige uitkijkpunten. Maar wil je 

echt naar de top, bezoek dan Castelo 

de São Jorge, op de hoogste heuvel 

van de stad. Kinderen en kastelen 

zijn sowieso een goede combinatie.

OV-kaart Koop een 7 Colinas kaart 

voor het openbaar vervoer. Dat is de 

meest voordelige optie (€ 6,15 per  

24 uur). De kaart is geldig in metro, 

bus, tram en lift. Je koopt ’m op Rossio 

 (het grote centrale plein), bij een 

Carris-loket of in een metrostation. 

Let op! Wees alert op zakkenrollers 

in het openbaar vervoer, vooral in 

de trams. 

TIPS VAN FEMKE

kan hier prima. De custardtaartjes zijn heerlijk en we 
nemen ook nog een tosti gemaakt van Pão Caseiro 
(huisgemaakt brood). Dan lopen we langs de oevers van 
de Taag. Die zijn breed en autovrij. Dus genoeg ruimte 
voor kinderen om uit te razen. Voor wat oudere kinde-
ren is dit een prima plek om te steppen. Voor we de 
Ponte de 25 Abril bereiken, steken we over, want ik 
heb gehoord dat daar een plek is waar we echt naartoe 
moeten: LX Factory. Wat vroeger een saai fabrieks- 
terrein was, is omgetoverd tot een industriële hotspot 
met leuke winkels, eettentjes, kleurrijke kunst en street 
art. We drinken iets en de kinderen kunnen hun gang 
gaan, want ook hier is het rustig én autovrij. De boek-
winkel met boeken tot aan het plafond maakt ons geluk 
compleet.

HOI HAAI! De volgende dag gaan we met z’n  
drieën op stap. We nemen de metro naar Oriente. Hier 
ligt het Parque das Nações dat is gebouwd voor de 
wereldexpo in 1998. Het thema was ‘water’ en dat zie 
je overal terug. We bezoeken het Oceanário de Lisboa, 
een van de grootste aquaria ter wereld. Met Tijmen in 
de draagzak lopen we rond de gigantische watertank 
en zien otters, pinguïns en allerlei vissen. We zoeken 
een plek waar Tijmen in alle rust kan kijken naar alles 
wat er voorbij komt zwemmen. Vanaf de benedenstad, 
Largo do Calhariz, nemen we de Elevador da Bica, 
een gele lift die ons naar boven brengt. We zien ge-
kleurde huisjes aan beide kanten en langzaam komt de 
rivier in beeld. Wat fotogeniek! Eenmaal boven gaan 
we naar mijn favoriete plek om naar de ondergaande 
zon te kijken: Miradouro de Santa Catarina. Er is live 
muziek en bij de kiosk bestellen we een koud biertje 
en een glas vinho verde. Als je rustiger wilt zitten,  
ga dan naar Miradouro de Graça (ook met kiosk),  
Miradouro de São Pedro de Alcântara of Miradouro de 
Santa Luzia. 

TRAM 28 Je kunt Lissabon niet verlaten voor je in 
een van de beroemde gele trammetjes hebt gezeten. 
Tram 28 is de meest toeristische, maar meteen ook de 
mooiste: de route gaat dwars door de smalle, steile 
straatjes van de wijken Alfama en Bairro Alto. Overdag 
is deze tram overigens bomvol. Voor ons geen pro-
bleem. Met onze baby’s zitten we in een ritme van 
vroeg opstaan, zodat we al om acht uur opstappen bij 
Praça Martim Moniz, het beginpunt. Tijmen en Fenne 
staan bij het raam, hun haren in de wind. ‘Olá!’ roepen 
ze naar iedereen die het wil horen. Ook fijn: bij de 
eindhalte is een speeltuin. De echt leuke (lees: niet 
toeristische) restaurants gaan ’s avonds rond half acht 
open en het is normaal om pas rond een uur of negen 
aan te schuiven. We besluiten in plaats daarvan uitge-
breid te lunchen. Bij Faca & Garfo eten we verse vis 
tussen de locals. Tijmen eet alsof zijn leven ervan af-
hangt. Portugezen zijn trouwens dol op kinderen, dus 
met kinderstoelen in restaurants zit het wel goed. Mijn 
broer en schoonzus eten die avond bij Pharmacia en 
vertellen ons later dat dit een aanrader is voor een uitje 
zonder kinderen. Ondertussen liggen de kinderen lek-
ker te slapen. Met wijn en pizza genieten wij in ons 
eigen appartement van het geweldige uitzicht. 

DE WAS WAPPERT,  
OUDE VROUWTJES 
HANGEN UIT HET  
RAAM TE RODDELEN


