
Inbegrepen: vluchten heen en terug met Brussels Airlines, 
Nederlandstalige begeleiding door Thérèse De Waele, alle 
vermelde transfers ter plaatse, overnachtingen in 4*-hotels, 
maaltijden volgens programma (halfpension + 2 lunches) 
en bepaalde dranken tijdens de avondmalen, alle vermelde 
excursies en toegangsgelden, luchthaventaksen en BTW. 

Niet inbegrepen: niet vermelde maaltijden, reis– en 
annulatieverzekering, persoonlijke uitgaven en fooien. 
Reis gegarandeerd vanaf min. 12 personen (max 21 
personen).  
Formaliteiten: identiteitskaart.

Porto – Minho en Douro-vallei

We nemen u mee op een 9-daagse rondreis doorheen 
een stukje authentiek, historisch en wonderbaarlijk 
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 u ook kijkt, overal ziet 
u prachtige azulejos, kleurige 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, de twee grootste steden, 
getuigen zijn. Maar ook de pittoreske dorpjes en het 
indrukwekkende natuurreservaat Parque Nacional da 
Peneda-Gerês zullen u 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!

• Nederlandstalige begeleiding: 
Thérèse De Waele

• Boottocht met een traditionele 
vrachtboot

• Culinair genieten in lokale 
restaurants

• Authentiek, historisch en 
wonderbaarlijk Portugal

DE EERSTE 5 BOEKINGEN:

-€ 25 per persoon

 31/07/2020 tot 08/08/2020 
 9 dagen

 PRIJS PER PERSOON

 
€ 1875in dubbel

 

 
€ 2175in single

72



Dag 1: Brussel – Porto (A)
Uw reisleidster wacht u op in Zaventem voor een vlucht naar Porto waar 
we arriveren op het middaguur. Bij aankomst in Porto rijden we naar 
hotel HF IPanema Porto**** voor check-in. In de namiddag boottocht 
op de Douro langs de 6 bruggen die Porto rijk is. Hierna bezoeken we 
portohuis CROFT, één van de bekendste Portwijn huizen. We sluiten dit 
bezoek af met een lekker Portdegustatie. Avondmaal en overnachting 
in HF IPanema Porto 4*.

Dag 2: Porto (O-A)
In de voormiddag bezoek aan Porto. Het ganse historische centrum 
van Porto is Unesco Werelderfgoed. We ontdekken deze prachtige stad. 
Aan de oever van de Douro vrije tijd voor lunch. We steken de Ponte 
Luis I over langs de kade van Gaía en nemen de eitjeslift tot Mosteiro 
Serra do Pilar, vanwaar we een prachtig uitzicht hebben op de stad 
en de Douro. Verder naar de Sé van Porto en het station São Bento 
met zijn prachtige azulejos. Tijd voor een koffie in een prachtig Belle 
Epoque-café . Doorheen de winkelstraat Rua Santa Catarina tot aan de 
Capela das Almas naar Mercado Bolhão. We wandelen verder tot aan 
het stadshuis naar de monumenten van Almeida Garret en Pedro IV. 
Avondmaal in de omgeving van het hotel. Overnachting in HF IPanema 
Porto 4*.

Dag 3: Porto – Barcelos – Viana Do Castelo (O-A)
In de voormiddag een rustige wandeling (5 km) langs de monding 
van de Douro. Een houten wandelpad brengt ons langs de stranden 
van Praia das Pedras Amarelas tot aan Praia da Madalena. Na de 
lunch rijden we naar de stad Barcelos die vooral bekend staat om de 
‘Galo de Barcelos’, hét Portugese symbool bij uitstek. We bezoeken de 
gotische Igreja Matriz de Santa Maria Maior met de azulejos en Torre 
do Cimo da Vila. Vrije tijd voor een terrasje. Daarna wandelen we langs 
het stadhuis, Paço dos Condes de Barcelos en de schandpaal. Bij de 
Cruzeiro do Senhor do Galo vertellen we de legende van de Haan van 
Barcelos en wandelen over de Middeleeuwse brug over de Cavado. Op 
het einde van de namiddag komen we na een korte rit aan in Viana 
Do Castelo, waar we inchecken voor 2 nachten bij Hotel Flôr de Sal 4*. 
Avondmaal in een lokaal restaurant.

Dag 4: Viana Do Castelo - Ponte De Lima (O-A)
In de voormiddag bezoeken we de stad Viana do Castelo, een 
belangrijke historische stad gelegen tussen de Atlantische Oceaan en 
de bergen. We verkennen het historische gedeelte met de fontein op 
de Praça da República en het Heilig huis van de Barmhartigheid met 
zijn indrukwekkend interieur gedecoreerd met Azulejos. We nemen 
de kabellift naar de berg van Santa Luzia voor een adembenemend 
uitzicht. Hier bezoeken we de Byzantijns-Romeinse Tempel van Santa 
Luzia. Na de lunch maken we een wandeling door het oudste dorp van 
Portugal ‘Ponte de Lima’ gesticht door de Romeinen. Op het einde van 
de namiddag keren we terug naar ons hotel. Vrije tijd om te genieten 
van het zwembad en de spa. Avondmaal en overnachting in het hotel.

Dag 5: Guimarães - Braga - Peneda Gerês (O-A)
Vandaag reizen we naar de eerste hoofdstad van het land waar de 
Portugese natie is ontstaan: Guimarães. Het historische centrum is 
Unesco werelderfgoed. We bezoeken het oudste kasteel van Portugal 
gebouwd als verdediging tegen de Moren en Noormannen en het Paços 
dos Duques, een paleis uit de 15e eeuw. Vrije tijd voor lunch. Nadien 
trekken we naar de studentenstad Braga, de oudste stad van Portugal. 

We bezoeken de kathedraal samen met de schatkamer en het Sé-
museum. Daarna bezoek aan ‘Bom Jesus’. Dit heiligdom was heel 
belangrijk voor de pelgrims onderweg naar Santiago de Compostella. 
Op het einde van de namiddag rijden we naar Peneda-Gerês waar we 
onze intrek nemen in Hotel São Bento da Porta Aberta 4*. Avondmaal 
in het hotel.

Dag 6: Peneda Gerês (O- Picknick -A)
Na ontbijt trekken we Peneda-Gerês in, een nationaal natuurpark 
dat als enige park in Portugal door Unesco werd opgenomen als 
onderdeel van het Internationaal Netwerk van biosfeerreservaten. 
Het park wordt gevormd door 4 woeste bergketens en beslaat een 
oppervlakte van 72.000 km². De diversiteit van de fauna en flora 
zorgden ervoor dat deze regio de groene longen van Portugal worden 
genoemd. Daarenboven vormt deze regio een uitgebreid erfgoed van 
megalithische monumenten afkomstig van de Kelten en de Romeinen. 
Een korte wandeling brengt ons bij de Cascata do Arado (waterval) en 
we picknicken bij één van de mooiste uitzichtpunten. In de namiddag 
maken we een wandeltocht langs de oude Romaanse route, die deels 
langs het ‘Homem-stuwmeer’ loopt. Een rustige wandeling van 7 km 
die hoofdzakelijk vlak is. Op het einde van de namiddag keren we 
terug naar ons Hotel São Bento. We bezoeken de basiliek Santuário 
de São Bento da Porta Aberta tegenover ons hotel. Hierna wat vrije tijd 
alvorens we gaan dineren in Restaurante O Sobreiro. Overnachting in 
hotel São Bento da Porta Aberta 4*.

Dag 7: Peneda Gerês – Lamego (O-A)
Vandaag gaat de reis verder naar de Douro, de streek van de (Port)
wijn. Deze regio biedt één van de meest unieke landschappen ter 
wereld waardoor de Unesco in 2001 dit landschap met zijn wijncultuur 
erkende als werelderfgoed. Busrit naar Lamego. Vrije lunch. In de 
namiddag bezoeken we de kathedraal van Lamego. Daarna vatten we 
de klim aan naar het indrukwekkende Santuário da Nossa Senhora 
dos Remédios. 610 treden met prachtige azulejos brengen ons naar 
het heiligdom. Wie de klim niet ziet zitten wordt gebracht door de bus. 
Hierna trekken we naar Peso da Régua, waar we het museum van de 
Portwijn bezoeken, met als afsluiter een lekkere porto. Tegen het einde 
van de namiddag komen we aan in Hotel Lamego Hotel en Life 4*. 
Avondmaal en overnachting in het hotel.

Dag 8: Douro (O-M-A)
Na het ontbijt verkennen we het meest ongerepte deel van deze 
regio met een authentieke “rabelo”, een traditionele vrachtboot 
voor het vervoer van de vaten Portwijn. In Pinhão bezoeken we het 
treinstationnetje aan de Douro-rivier en gedecoreerd met azulejos 
die het verhaal van de Douro-streek verhalen. We lunchen in een 
traditionele wijnboerderij met daarna een rondleiding waarin het 
productieproces van de Portwijn wordt uitgelegd. Alle opgedane 
kennis wordt bezegeld met een proeverij. Vrije tijd. Voor de liefhebbers 
is er een facultatieve wandeling. Afscheidsavond met typische 
streekgerechten in een lokaal restaurant. Overnachting in Hotel 
Lamego Hotel en Life 4*.

Dag 9: Porto – Brussel (O)
Na het ontbijtbuffet is er nog ruim de tijd om uit te checken en te 
genieten van deze prachtige omgeving. De bus brengt ons in de late 
namiddag naar de Ribera voor een lunch. Daarna rijden we naar de 
luchthaven van Porto voor de terugvlucht naar Brussel.

Porto – Minho En Douro-vallei

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