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€ 1630 Porto, Minho & Douro  

Vrijdag 20 juli tot 28 juli 2018 | 9 dagen 

• Bezoek aan Porto, de Beste Europese Bestemming 2014 
• Werelderfgoedstreek Douro met een variatie aan landschappen 
• Land met een rijke, gezonde, unieke en originele gastronomie 
• Kunst en cultuur liggen hier voor het grijpen 

We nemen je mee op een 9-daagse rondreis doorheen een stukje au-
thentiek, historisch en wonderbaarlijk prachtig Portugal. Vanuit de 
stad Porto reizen we doorheen de groene, vruchtbare Minhostreek 
waar Portugal ontstaan en geworteld is, om te eindigen bij de Douro 
die zich slingert door diepe dalen met duizenden wijngaardflanken en 
immens mooie vergezichten. 
 
Porto heeft alles: een bruisende sfeer, cultuur, gemoedelijkheid, vele 
prachtige bezienswaardigheden en culinair genieten. Het sfeervolle 
oude centrum ligt aan de Douro. Waar je ook kijkt, overal zie je 
prachtige azulejos, kleurrijke huizen, smalle straatjes, kerken en de 
traditionele Port-boten. En dan is er nog de Atlantische Oceaan met de 
kleine vissernederzettingen. 
 
Minho in het uiterste noordwesten van Portugal is de meest groene 
regio van het land en ligt tussen twee grote rivieren in, de Minho en 
de Douro.  Minho heeft een rijk historisch verleden waarvan Braga en 
Guimarães, getuigen zijn. Maar ook de pittoreske dorpjes en het in-
drukwekkende natuurreservaat Parque Nacional da Peneda-Gerês zul-
len je zeker bekoren. 
 
De Douro Vallei zou ook de betoverende vallei kunnen genoemd 
worden, zo adembenemend mooi is het unieke landschap. Veel 
plaatsen in dit gebied staan samen met de specifieke wijncultuur sinds 
2001 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.  
 
Drie gezichten van Portugal, gecombineerd in een sublieme rondreis. 
Mis deze niet! 
 
 

 

in dubbel € 1680 

PRIJS PER PERSOON 

Reis gegarandeerd vanaf min. 12 personen (max 25 per-
sonen). Vermelde prijzen zijn richtprijzen. 

Prijzen onder voorbehoud volgens beschikbaarheid. Be-
houdens afwijking zijn nooit inbegrepen: eventuele verho-
ging van luchthaventaksen, vergoedingen en fooien, toe-
ristenbelasting in het buitenland, de vrije uitstappen. 
Indien bepaalde omstandigheden het niet toelaten (bv 
klimaat, wegenwerken, ...) kan het reisprogramma wor-
den aangepast. De vermelde hotels zijn steeds onder 
voorbehoud en kunnen vervangen worden door een ge-
lijkwaardig alternatief. 

Inbegrepen:  
- Vluchten heen en terug  
- Nederlandstalige begeleiding door Thérèse De Waele en lokale gids 
- Alle transfers ter plaatse 
- Verblijf in hotels volgens programma 
- Maaltijden volgens programma (half pension + 2 lunches) 
- Inkomgelden volgens programma 
- Luchthaventaksen en BTW 
 
Niet inbegrepen:     
- Niet vermelde maaltijden   Toeslagen: 
- Reis– en annulatieverzekering  - Transfert vanuit Lochristi 
- Persoonlijke uitgaven       naar Zaventem: € 30 pp. 

€ 1940 in single 

Slagmanstraat 23 | 9080 Lochristi | T 09 395 06 06 | info@alleenreizenden.be | www.alleenreizenden.be 

-€ 50 p.p. 

 Vroegboekkorting: de eerste 5 boekingen 



Porto, Minho & Douro  

Vrijdag 20 juli tot 28 juli 2018 | 9 dagen 

Een uitgebreid programma vindt u op: 
www.alleenreizenden.be 

Of contacteer ons:    
T 09 395 06 06| info@alleenstaanden.be 

Dag 1: Brussel - Porto (A) 
Vertrek vanuit Zaventem in de vroege namiddag. Na aankomst 
inchecken in het hotel.  Daarna maken we een rustige 
boottocht langs de 6 bruggen die Porto rijk is en bezoeken we 
portohuis CROFT, één van de bekendste Portwijn huizen. 
Avondmaal en overnachting in hotel HF IPanema Porto****. 
 
Dag 2: Porto (O-A) 
Stadsbezoek aan Porto met verschillende bezienswaardighe-
den. Vrije tijd voor de lunch. Na de lunch steken we Ponte Luis 
I over en wandelen we langs de kade van Gaía waar we de 
eitjeslift nemen en boven komen bij Mosteiro Serra do Pilar. 
Verder naar de Sé van Porto (kathedraal) en het station São 
Bento met zijn prachtige azulejos. Tijd voor een koffie in Café 
Majestic. We wandelen daarna door de winkelstraat Rua San-
ta Catarina en bezoeken verder nog de Mercado Bolhão - het 
stadhuis met het Monument Almeida Garret, en Praça da Li-
berdade met Monument D. Pedro IV. Avondmaal in de nabije 
omgeving van het hotel.  
 
Dag 3: Porto - Barcelos - Viana Do Castelo (O-A) 
In de voormiddag een rustige wandeling (5km) langs de mon-
ding van de Douro naar de oude droogplaatsen voor de bacal-
hau langs het strand Praia da Madalena. Na de lunch rijden we 
richting Barcelos. We bezoeken  Igreja Matriz de Santa Maria 
Maior met de azulejos en Torre do Cimo da Vila. Vrije tijd voor 
een terrasje. Daarna gaan we verder op verkenning en wande-
len tot over de Middeleeuwse brug over de Cavado waar de 
bus ons opwacht en ons naar Viana Do Castelo brengt, waar 
we inchecken voor 2 nachten bij Hotel Flôr de Sal****. ‘s 
Avonds genieten we van het diner in een restaurant in de 
buurt van het hotel. 
 
Dag 4: Viana Do Castelo - Ponte De Lima (O-A) 
Bezoek aan Viana do Castelo, een stad met een belangrijke 
historische waarde. We verkennen het historische gedeelte en 
nemen de kabellift naar de berg van Santa Luzia voor een 
adembenemend uitzicht. Na de lunch bezoeken we het oudste 
dorp van Portugal ‘Ponte de Lima’. Over de Romeinse brug 
komen we in één van de prachtige tuinen van Ponte de Lima. 
Op het einde van de namiddag keren we terug naar Hotel Flôr 
de Sal in Viana do Castelo, waar er vrije tijd is om te genieten 
van het zwembad/SPA alvorens we lekker Portugees gaan 
dineren. 
 
Dag 5: Guimarães - Braga - Peneda Gerês (O-A) 
Vandaag gaat onze tocht naar de eerste hoofdstad van het 
land waar de Portugese natie is ontstaan: Guimarães. We be-
zoeken het kasteel en het Paços dos Duques, een paleis uit de 
15° eeuw. Temidden van al deze Middeleeuwse pracht is er 
vrije tijd voor lunch. Daarna trekken we naar de studentenstad 

Braga. We kuieren door het historisch centrum van de stad en 
bezoeken ‘Bom Jesus’. Op het einde van de namiddag rijden 
we naar Peneda-Gerês waar we aankomen bij Hotel São Bento 
da Porta Aberta **** tegenover de gelijknamige basiliek. 
Avondmaal in het hotel.  
 
Dag 6: Peneda Gerês (O-M-A) 
Na het ontbijt trekken we Peneda Gerês in. Een korte wan-
deling brengt ons bij de Cascata do Arado (waterval) en we 
picknicken bij een van de mooiste uitzichtpunten van de 
streek, de Miradouro Pedra Bela. In de namiddag maken 
we een wandeltocht langs de oude Romaanse route. Op 
het einde van de namiddag keren we terug naar ons Hotel 
São Bento. Vrije tijd alvorens we gaan dineren in Restau-
rante O Sobreiro. 
 
Dag 7: Peneda Gerês - Lamego - Tabuaço (O-A) 
Vandaag reizen we naar de Douro, de streek van de Portwijn, 
doorheen een adembenemend landschap. Na een fascineren-
de busrit komen we aan in Lamego. Na het bezoek aan de 
kathedraal is er vrije tijd voor lunch. Daarna vatten we de klim 
aan naar Santuário da Nossa Senhora dos Remédios. Wie de 
klim niet zit zitten wordt gebracht door de bus.  Hierna trek-
ken we naar Peso da Régua. Tegen het einde van de namiddag 
komen we aan in Hotel São Bento da Porta Aberta. Diner in 
het hotel. 
 
Dag 8: Douro (O-M-A) 
Na het ontbijtbuffet verkennen we het meest ongerepte deel 
van deze regio met een authentieke “rabelo”. In Pinhão be-
zoeken we het treinstationnetje. We lunchen in een traditio-
nele wijnboerderij, waarna we een rondleiding krijgen. Hierna 
is er vrije tijd om te genieten van deze prachtige omgeving. ’s 
Avonds is er het  laatste avondmaal met streekgerechten en 
lekkere lokale wijnen in Restaurante Tachinho da Té.  
 
Dag 9: Porto - Brussel (O) 
Vrije tijd in de voormiddag. De bus brengt ons naar de luchtha-
ven van Porto met onderweg nog een stop voor een lunch. 
Terugvlucht naar Brussel in de namiddag. 
 
(O= Ontbijt; M= Middagmaal; A= Avondmaal) 
 
De vermelde hotels zijn steeds onder voorbehoud en kunnen  
vervangen worden door een gelijkwaardig alternatief. 


