port, natuur en fado
12-daagse fly-drive rondreis
Route: Porto – Viana do Castelo – Vieira do Minho –
Douro vallei – Serra da Estrela – omgeving Coimbra

PORTUGAL
Een land met ongekende afwisseling, iedere regio heeft zijn authentieke kenmerken en het natuurschoon is
imponerend. Tel het relaxte levenstempo daarbij op en het is duidelijk dat Portugal een droombestemming is.
Portugal heeft ook iets knus over zich. Een vissersdorpje waar de tijd lang geleden stil is blijven staan, een
terrasje aan het kleine haventje, een gezellige kleine wijnbodega, heerlijke intieme restaurantjes, de stille
straatjes in een stad en de aardige en behulpzame bevolking. En niet te vergeten, de beroemde fado,
hier komt de Portugese passie naar boven en we raden dan ook zeker aan een fado avond te bezoeken.
Bijzondere hotels welke de uitstraling en karakter hebben van de omgeving waarin je verblijft.
Voor natuurschoon zit u goed in Portugal, van glooiende groene valleien tot uitgestrekte vlaktes en van woeste
ruige natuurgebieden tot spectaculaire verborgen strandjes.
Bekijk de leuke excursies, allen los te boeken en gericht op het intens beleven van dit mooie land, in al zijn
facetten. Tijdens iedere excursie gaat een enthousiaste lokale gids met u op pad.
2 nachten Porto
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Porto ligt aan de oevers van de Douro en is vooral bekend van de portwijn. Het oude stadscentrum is heel
compact en staat sinds 1996 op de UNESCO-werelderfgoedlijst. Het is een doolhof van smalle steegjes welke
omhoog en omlaag gaan en Port heeft prachtige renaissance gebouwen.
Verdere bezienswaardigheden zijn de kathedraal Sé; Casa do Infante, één van Porto´s oudste huizen
met mooie mozaïeken op de keldervloer en een overzicht van de geschiedenis van het gebouw;
Igreja de São Francisco met binnen veel mooie barok; Palácio da Bolsa het beursgebouw.
Maar ook het station van Porto is een bezoek waard, maar liefst 20.000 azulejos tegeltjes sieren de wanden.
Naast de mooie binnenstad kun je ook een porthuis bezoeken voor een proeverij. Maak een boottochtje en
vaar langs de kades van de stad in een oude boot welke vroeger gebruikt werd voor het vervoeren van wijn.
De Ribeira-kade mag je niet missen! Met zijn kleurrijke gevels en het witte bisschoppelijke paleis.
Achter de kade begeef je je direct in het labyrint van smalle steegjes en trappen.
Natuurlijk drink je in de middag je glas koele vinho verde op één van de talrijke terrasjes!

Hotel Porto optie 1 ligt echt in hartje Porto stad
Het hotel telt 21 kamers en allen zijn werkelijk een plaatje.
De stijl van de kamers kan het best omschreven worden als
klassiek met een moderne twist, heel geraffineerd gedaan.
Er hangt een relaxt sfeertje in het hotel, zo is er een honesty
bar en mag je pakken wat er gedurende de dag op de desk
in de ontbijtruimte staat.
Het personeel is buitengewoon aardig en hulpvaardig!
Gratis WiFi in de gehele accommodatie.
Hotel Porto optie 2 is ingericht als zijnde een theater!
Dat houdt dus in, veel gebruik van dezelfde materialen als
die je in theaters tegen komt (denk aan velours gordijnen),
maar ook het gedimde licht speelt een vrij dominante rol.
De 74 hotelkamers zijn modern, mooie badkamers, maar
niet heel groot. Er wordt veel met bruine kleuren gewerkt,
in diverse schakeringen. Geweldig vinden wij het altijd
wanneer een hotel zijn nek uitsteekt om iets heel
ongewoons neer te zetten wat echt afwijkend is van de rest.
Gratis WiFi in de gehele accommodatie; Eigen parking.
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Fietstocht Porto!
Maak samen een fietstocht, mét gids, niet alleen door het
oude centrum van Porto. Vanaf het stadshuis fiets je door
het oude stadscentrum wat op de UNESCO werelderfgoedlijst staat. Onderweg kom je langs de vele high-lights en
vertelt de gids je veel over de historie van Porto.
Engelstalige tour. Fietstocht kost € 30,00 p.p.
De start is dagelijks om 09:30 uur en duurt 3 uur.

Portproeverij in Vila Nova de Gaia!
In Vila Nova de Gaia, aan de andere kant van de rivier, zitten
alle portproducenten. Hier hebben wij een leuke rondleiding
+ proeverij voor je geregeld! Je kunt kiezen uit een paar
verschillende proeverijen, een klassieke en een premium
proeverij (bij beide proeverijen 3 portwijnen). Een goede tip;
na afloop van de rondleiding lunchen in het bijbehorende,
goed bekend staande, restaurant! Dit restaurant heeft een
terras met prachtig uitzicht over de stad Porto!
Klassieke proeverij kost € 15,00 p.p.
Premium proeverij kost € 21,00 p.p.

2 nachten Viana do Castelo

Viana do Castelo is een prachtige uitvalsbasis aan de Costa Verde.
Het stadje heeft een historisch middeleeuws centrum en even buiten de stad prachtige stranden.
Het Minho gebied strekt zich uit van Viana do Castelo richting het noorden en oosten richting Spanje en
richting het zuiden richting Braga. Het gebied is landschappelijk prachtig met mooie valleien, maar ook ruige
berggebieden als het Parque Nacional da Peneda-Gerês. Ook herbergt het gebied de productie van diverse
wijnen, de bekende frisse Vinho Verde komt hier vandaan.
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Hotel Quinta optie 1
Verblijf in een authentiek landhuis uit de 17e eeuw
welke heel smaakvol gerestaureerd is. Onder leiding van een
architect zijn de slechts 9 kamers prachtig gedecoreerd en
de ruimte om het landhuis geeft je een rijk gevoel.
Het ontbijt wordt geprezen en het is een droomlocatie!
Gratis WiFi in gehele accommodatie; Zwembad; Restaurant
(aantal maal per week geopend); Tennisbaan; Eigen parking.

Hotel Quinta optie 2
Verblijven op een verbouwde boerderij met 6 hectare.
Deze quinta is een oude verbouwde boerderij, rustiek en
charmant ingericht, helemaal in de stijl van de omgeving.
En niet zomaar een omgeving! Bossen, glooiende
wijngaarden en de stranden op maar 10 minuutjes rijden.
Kleinschalig, maar 8 grote appartementen, welke zijn
verspreid over diverse gebouwen. Volop privacy dus!
Gratis WiFi gehele accommodatie; Zwembad; Eigen parking.

2 nachten Parque Nacional da Peneda-Gerês
Vieira do Minho is een klein stadje met ongeveer 15.000 inwoners aan de rand vanhet Parque Nacional
da Peneda-Gerês. Het is een gebied met steile hellingen, kale bergtoppen en stromende beekjes gevuld met
kraakhelder water. Het is het ruigste berglandschap van Portugal en het enige nationale park van het land.
Natuurlijk leent deze omgeving zich om prachtig te wandelen, maar mooie autoritten zijn ook mogelijk
(bijvoorbeeld over de Homem-pas). Deze pas is op de grens tussen Portugal en Spanje. Je zou via de Homem
pas naar het Spaanse Lobios kunnen rijden en dan langs het Alto Lindoso-meer terug naar Portugal.
Het plaatsje Gerês trekt veel toeristen, het is een kuuroord, en bekend om zijn thermale baden met sauna,
stoombaden en zwembad. Verder staat het gebied bekend om zijn ´espigueiros´. Als je een rondrit maakt in
dit gebied (zowel ten noorden als zuiden van Vieira do Minho) kun je ze niet missen, allerlei dorpjes en
gehuchten passerend zie je ze echt overal staan. Het zijn een soort hutjes op palen, waar vroeger de oogst
werd beschermd tegen overmatige regenval.
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Boutique hotel optie 1
Voel je even een kasteelheer, of –dame!
Er zijn maar 5 kamers in dit boutique hotel en het wordt
omgeven door de wijnranken waarvan men o.a. de heerlijk
frisse Vinho Verde fabriceert. De kamers zijn allen klassiek
ingericht, zoals je mag verwachten op een heus kasteel!
Fluwelen gordijnen, prachtige bewerkte plafonds en
natuurlijk ontbreken de gigantische en stijlvolle kristallen
kroonluchters ook niet. Gratis WiFi in gehele accommodatie;
Zwembad (seizoensgebonden); Eigen parking.

Pousada optie 2
Wat een uitzicht! Gelegen in het hart van de Peneda-Gerês!
Alsof je in één groot Zwitsers chalet verblijft. Dit hotel uit de
“Pousada reeks” heeft 36 kamers, welke landelijk/rustiek zijn
ingericht. Ook prachtige uitzichten vanaf het buitenterras en
het restaurant van de Pousada.
Gratis WiFi in openbare ruimtes; Zwembad; Eigen parking.
2 nachten Douro vallei

Pal langs de Douro-rivier bevinden zich de ontelbare wijngaarden. Een prachtig gezicht om de brede Douro
zich traag erdoor zien te slingeren omringd door de groene velden met druiven.
Het mooiste uitzicht op de Douro vallei heb je bij São Leonardo de Galafura.
Een aanrader is het Mateus landgoed (Casa de Mateus), natuurlijk ook bekend van het etiket van de
gelijknamige rosé wijn, bestaat uit een hoofdgebouw met kleine torentjes en omgeven door prachtig
aangelegde tuinen. In het hoofdgebouw kun je kennis maken met het leven van de adellijke familie in
de 18e en 19e eeuw. Er is niet alleen een kapel maar ook een wijnkelder te bezoeken.
In de Douro vallei kun je op meerdere plekken wijnen proeven, maar je kunt ook een riviertocht maken of
eventueel met de stoomtrein een tochtje maken vanaf Régua naar Tua welke pal langs de rivier rijdt.
Het Douro dal, het thuisland van de portwijnen heeft echter niet alleen maar druiventeelt te bieden.
Zo is Lamego is een ontzettend mooi stadje om te bezoeken. En helemaal in het oosten vind je de steenkunst
van het Côa dal, de oudste graffiti van de wereld.
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De meeste mensen bezoeken Lamego om de trappen te beklimmen naar de Igreja de Nossa Senhora dos
Remédios. Deze trappen tellen maar liefst 686 treden en leiden via verschillende terrassen naar Portugals
mooiste Rococo-kerk welke helemaal versierd is met blauw-witte azulejos (tegels). Het is ook een
bedevaartsplek, in september tijdens het Remédios feest leggen de mensen op hun knieën deze weg af.

Casa optie 1
met prettige Franse invloeden!
Het is gevestigd in een pand dat stamt uit de 17e eeuw,
prachtig omgeven door klassieke tuinen welke zijn verdeeld
in tuinkamers. Zeer goed onderhouden en het is bijna een
park, het azuurblauwe zwembad bevindt zich er ook.
Het hotel telt slechts 5 kamers welke klassiek en warm zijn
ingericht. En dat warme gevoel wordt nog eens onderstreept
door de hartelijke Franse eigenaresse.
Heerlijk adresje welke grenst aan de wijngaard van het hotel.
Gratis WiFi in een aantal kamers en de openbare ruimtes;
Zwembad (seizoensgebonden); Eigen parking.

Douro hotel optie 2
Midden in het port gebied verblijven in een modern en strak
klasse hotel, weidse uitzichten over de rivier de Douro.
Het hotel is van deze tijd, modern design en architectuur, en
lichte interieurs. Bovendien is het hotel niet mega groot met
41 kamers en het bijzondere is dat ze allemaal uitzicht
hebben op de groene glooiende omgeving en de rivier.
In het restaurant kun je op het buitenterras met uitzicht op
de rivier dineren. De dag begint hier met een ontbijtbuffet.
Aansluitend kun je dan iets gaan ondernemen in de buurt
of languit liggen bij het riante zwembad, mét uitzicht!
Gratis WiFi in de gehele accommodatie; Zwembad
(seizoensgebonden); Eigen parking.
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Alleen Portwijnen in de Douro vallei? Nee hoor!
De Douro is natuurlijk bekend vanwege de portwijnen,
maar er komen ook uitstekende rode tafelwijnen vandaan!
Kom erachter op deze leuke wijnproeverij met keldertour
van 2 tafelwijnen en 2 portwijnen.
De tour duurt ongeveer 1 uur. Kosten: € 10,00 p.p.
Ook is het mogelijk bij ons wijnhuis een keldertour te maken,
het proeven van 2 tafelwijnen en 2 portwijnen, alsmede ook
te lunchen in het uitstekende restaurant van de Quinta
(3-gangen menu inclusief koffie, mineraal water, soft drinks
en wijnen uit de huisselectie). Kosten: € 47,50 p.p.
Voor de kookliefhebbers is er naast de wijnproeverij ook
een kookworkshop mogelijk voor € 75,00 p.p.
Boottochtje op de Douro!
Met een originele ´rabelo´ boot (deze werden vroeger
gebruikt voor vervoer van vaten port naar de wijnhuizen
in Porto) een klein uurtje varen over de Douro.
Boottocht duurt 50 minuten.
Prijs is € 15,00 p.p.

2 nachten Serra da Estrela

De sterrenbergen zijn in de winter het ski-gebied van Portugal. In de Serra da Estrela bevindt zich de hoogste
berg van Portugal, de Torre, van 1.993 meter hoog. Het is een prachtig wandelgebied, maar je kunt hier ook
een paar mooie autotochten door de Serra maken. Bijv. van Seia via de Torre berg naar de wolstad Covilhã.
Ook kun je een rondje maken langs de wijngaarden van het Dão-district. Óf je maakt een heel erg leuke en
relatief makkelijke fietstocht, zie voor meer informatie verderop in dit voorstel en zeker een aanrader!
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Hotel Quinta optie 1
Het is een rustiek, kleinschalig hotel, warm en persoonlijk
ingericht en op een leuke plek gevestigd in oude centrum van
het historische dorp Aldeia das Dez.
Het hotel heeft 21 kamers welke een warme sfeer hebben.
Veel details en antieke accessoires geven het geheel een
warme en klassieke uitstraling. Daarnaast heeft het hotel
ook nog een paar appartementen.
Het buitenzwembad is een lekker plekje om te onthaasten,
kleurige parasolletjes en de palmbomen zorgen voor het
vrolijke effect. Lekker eten is ook geen enkel probleem,
voor een smakelijk ontbijt, lunch of diner kun je in het eigen
restaurant terecht.
Gratis WiFi in de openbare ruimtes; Zwembad
(seizoensgebonden); Restaurant; Eigen parking.
Hotel Quinta optie 2
Verblijven in een kleinschalig boutique hotel, gevestigd in een
prachtig pand met al even mooie kamers, fantastisch eten en
aardige eigenaar. En dan dat uitzicht!
Het is een kleinschalig hotel met maar 8 kamers en deze zijn
allemaal in een andere stijl en andere kleur setting ingericht.
De sfeer houdt het midden tussen klassiek en modern.
In de omgeving is veel te doen en te zien, maar een dagje
luieren en bij het helderblauwe zwembad liggen is ook
helemaal niet vervelend op deze locatie!
Gratis WiFi in de gehele accommodatie; Zwembad;
Restaurant (lunch én diner); Eigen parking.
Leuke fietstocht!
Het gebied rond de rivier de Dão is een ontzettend mooi natuurgebied! Ooit lag er een spoorlijn
dwars doorheen maar deze wordt al jaren niet meer gebruikt en is getransformeerd naar een
bijzonder fietspad! Fiets dit geweldige traject van 49 km lang, en ook de minder ervaren fietser
kan genieten aangezien het voornamelijk een flauwe afdaling is.
Wij regelen de fietsen en het vervoer naar het startpunt waarna je op je gemak deze fraaie route
kan afleggen! Je fietst langs riviertjes en hebt telkens wisselend uitzicht op de bergen en valleien
waar o.a. eeuwenoude kurkeiken zijn te bewonderen! Het is een dagtour, zonder gids, welke je
op eigen tempo kunt afleggen.
Per persoon: € 39,00 inclusief huur van fietsen/mountain-bikes en fietstaxi. Familie 4 personen (2
volwassenen en 2 kinderen tot 12jr): € 120,00
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1 nacht Omgeving Coimbra
Aan de oevers van de Mondego vlakbij het stuwmeer hebben we een paar hele leuke accommodaties
gevonden. In dit gebied wordt veel kano gevaren, zelfs Olympische teams komen hier om te trainen.
Naast watersporten kun je natuurlijk ook o.a. Coimbra bezoeken. Coimbra ligt op circa 40 km rijden en
herbergt de oudste universiteit van Portugal. Het centrum van de stad bestaat uit 3 delen. Het lage Cidade
Baixa baant zich een weg rondom de Alcáçova heuvel en de hooggelegen universiteit. De wijk Baixa is sinds
lange tijd het economische centrum van de stad. Het hoge stadsdeel Cidade Alta is het oudste deel, met steile,
smalle steegjes en trappetjes. En Coimbra staat bekend om de Fado, bijv. het Fado huis À Capella of Diligência.
Een andere mogelijkheid is om in de Beira een echt rural Portugees dorp te bezoeken, Piódão. Tot de 70er
jaren kon dit dorp alleen te voet of te paard worden bereikt. Nu een pittoresk dorpje om te bezoeken.
Je kunt ook prachtig wandelen in de omgeving.

Casa optie 1 Logeren bij 2 enorm hartelijke Belgen!
Zij runnen met hart en ziel deze B&B van 5 kamers
en je voelt je er thuis zodra je binnen loopt.
Een heerlijk adresje op een prachtig en rustig plekje!
Het ontbijt wordt geroemd evenals de kookkunsten
van Joke. Gratis WiFi in de openbare ruimtes; Zwembad;
Dineren op verzoek mogelijk; Eigen parking.
Lake Resort & Spa optie 2
Het bestaat uit grote appartementen, direct aan het water
gelegen en met vele sportieve mogelijkheden.
Kleinschalig kun je het niet noemen, 152 appartementen.
Het Resort is gericht op allerlei watersporten en er verblijven
dan ook met grote regelmaat professionele sportploegen.
Of je gaat relaxen aan het grote buitenzwembad, is het
te fris dan verhuis je gewoon naar de overdekte versie.
Het restaurant biedt kwalitatief erg goed eten, zowel
´s ochtends als ´s avonds en daarbij geniet je ook nog van
riante uitzichten over het meer.
Gratis WiFi in de openbare ruimtes; Zwembad (buiten;
seizoensgebonden, binnen hele jaar door); Restaurant;
Tennisbaan; Spa; Eigen parking (gratis).
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