Wijnmetersgilde Gent

Porto & Douro vallei
23 - 29 april2017
7 dagen / 6 nachten

De Douro of 'gouden rivier' slingert zich door diepe dalen met duizenden wijngaarden naar de
historische stad Porto, de thuishaven van de porto.
Porto bezoeken is ondergedompeld worden in een eeuwenoude traditie van wijn, langs
historische gevels en door oude straten wandelen, genieten van heerlijke vis, rechtstreeks uit
de Atlantische Oceaan in je bord.

Programma
Dag 1
Gent – Zaventem - Porto
Transfer vanuit Gent naar Zaventem voor onze rechtstreekse vlucht naar Porto. Deze Portugese
gemeente en havenstad ligt in het noord-westen van Portugal, aan de Costa Verde. De stad is
gebouwd aan weerszijden van de rivier de Douro, op een steile heuvel en is vooral bekend als
herkomstplaats van portwijn. Lange tijd beheersten de Britten de porthandel en daaraan herinnert
hun Factory House, een gebouw vol traditie en koloniale sfeer. In Vila Nova Gaia brengen we een
bezoek aan één van de Portohuizen, we genieten er van een degustatie. Verder naar ons hotel
Mercure Porto Centro****, gelegen in het hart van de stad. Avondmaal en overnachting.
Dag 2

Porto

Na ons ontbijtbuffet brengen we een uitgebreid bezoek aan
Porto. In Porto zijn vele historische gebouwen te bezichtigen.
De Igreja da Sé werd al in de 13de eeuw gebouwd, maar van
die oorspronkelijke bebouwing is weinig meer over. Het
grootste deel van het imposante bouwwerk stamt uit de 18de
en 19de eeuw. Naast de kathedraal staat het voormalige
bisschoppelijk paleis dat tegenwoordig bevolkt wordt door
ambtenaren. De Igreja de São Fransisco werd in de 12de en
13de eeuw gebouwd, maar later in rococostijl herbouwd.
Vooral het interieur is uitbundig versierd. Aan het einde van de dag genieten we nog van een
rondrit van Av Buavista naar Castello da Quigo. Diner en overnachting.

Dag 3 Porto – Amarante – Lamego - Vila Real – Porto
Na het ontbijt bezoeken we eerst Amarante. Dit stadje
heeft een indrukwekkend en romantisch klein
stadscentrum, ideaal voor een wandeling met bezoek
aan het Concalo klooster en de kerk met het graf van
Sao Concalo. Verder naar Lamego, een regio waar de
“Douro” rivier het hart is van de bewoners en waar de
wijnproductie een belangrijke activiteit is. In Lamego
bezoeken we het beroemde toevluchtsoord/klooster
"Nossa Senhora dos Remédios". En omdat hier de
internationaal bekende wijnen vandaan komen
bezoeken we de wijnproducent Quinta , waar u alles te weten kan komen over de methode van
wijnproductie en waar we het bezoek afsluiten met het proeven van de wijn. Daarna volgt een
bezoek aan Vila Real, een voormalige drukke handelsstad voornamelijk gebaseerd op de lucratieve
handel wijn en port. Het schitterende landschap met de gracieuze huizen zullen u onmiddellijk
opvallen. Van de 17e tot de 19e eeuw woonden vele adellijke families in dit stadje en hun huizen zijn
in het straatbeeld volop aanwezig. Heden worden vele gevels nog versierd met uit steen gehouwen
familiewapens. Daarna keren we terug naar Porto voor ons diner en overnachting.

Dag 4 Porto – Braga - Guimaraes – Quinta da Aveleda – Porto
Na ons ontbijtbuffet begeven we ons naar Braga, de oudste stad van portugal en de meest heilige,
het ‘Rome van Portugal’. Opgericht meer dan 2000 jaar
geleden door keizer Augustus wedijverde deze stad in de
middeleeuwen met Santiago de Compostela.
Hierna rijden we door naar het historische centrum van
Guimarãe, de eerste belangrijke stad in het oude
koninkrijk van Portugal die 800 jaar geschiedenis laat
zien. Het oude koloniale centrum is goed bewaard
gebleven en er kunnen veel traditionele huizen en
paleizen gevonden worden. Vooral het oude stadhuis en
het paleis van de hertogen van Bragança zijn een
bezoekje waard. De gebouwen zijn volgens unieke lokale
constructiemethoden gebouwd en dankzij Portugese kolonisten kunnen soortgelijke koloniale
gebouwen bijvoorbeeld ook in Brazilië gevonden worden.
Het kasteel van Guimarães is een andere attractie in de
stad en dateert uit de tiende eeuw na Christus.
In de namiddag vertrekken we naar de Quinta da
Aveleda, een prachtig domein met een historiek die 300
jaar teruggaat. We brengen een bezoek aan deze
prachtige wijngaard , en maken een wandeling door de
mooie tuinen. Terug naar Porto voor ons avondmaal en
overnachting.
Dag 5 Porto – Pinhao – Porto
Na ons ontbijtbuffet vertrekken we naar Pinhao. We bezoeken er het oud stationsgebouw die
prachtig versierd is met de typische azulejos tegeltjes. Hierna brengen we een bezoek aan Quinta
do Bomfim voor een bezoek aan de wijngaarden en een proeverij. Na de lunch volgt dan een
schitterende boottocht op de Douro, richting de monding van de rivier Tua. Dit is één van de
mooiste stukken van de Douro rivier. Tijdens het varen zien we de wijnhuizen, de wijnterrassen en
de wijngaarden. Dit alles vormt een uniek landschap, beschermd door UNESCO. Onderweg wordt
er nog een glaasje aangeboden. We keren voldaan terug naar ons hotel voor avondmaal en
overnachting.
Dag 6 Porto
Na ons ontbijtbuffet bezoeken we de Igreja do Carmo. Deze kerk bevat erg veel ornamenten,
vooral in goud. Alles is hier overdadig aanwezig: azelujos en
houtsnijwerk. Ook het plein voor de kerk en de zijkanten
versierd met azulejos zijn de moeite waard.
Deze voormiddag brengen we tenslotte nog een bezoek
aan Cave Vasconcellos . Dit kleine porthuis bezit erg goede
kwaliteit porto, en we krijgen er een enthousiaste uitleg
gecombineerd met een proeverij. Ook de witte porto komt
aan bod!
Na onze lunch volgt er nog wat vrije tijd in het centrum.
Avondmaal en overnachting in ons hotel.

Dag 7 Porto – Zaventem
We nemen ons ontbijt en vervolgens bezoeken we één
van de markantste gebouwen van de stad. In 2001 was
Porto Culturele Hoofdstad van Europa, samen met
Rotterdam. De twee steden hebben daarbij
samengewerkt en een uitvloeisel daarvan is de grote
concertzaal Casa da Música, ontworpen door Rem
Koolhaas. De bouw van dit imposante muziektheater
werd uiteindelijk pas in 2005 beëindigd. Het resultaat
mag er zijn: maar weinig Europese steden kunnen
uitpakken met een concertzaal van dit kaliber. Daarna
begeven we ons naar de luchthaven van Porto voor onze vlucht naar Zaventem. Transfer terug
naar Gent.

Hotel Mercure Porto Centro****
www.mercure.com/nl/hotel-1975-mercure-porto-centro-hotel

Ligging
Hotel Mercure Porto ligt in het hart van het historisch centrum. U kunt gemakkelijk te voet de stad
verkennen en alle plekken ontdekken die deze 'onoverwonnen stad' op de werelderfgoedlijst van
UNESCO plaatsten: het Ribeira-district, de klokkentorenTorre dos Clérigos en het beroemde
Majestic-café.
Faciliteiten
Restaurant, bar, wasdienst, lift, roomservice, draadloos internet, gym, …
Kamers
Airco, minibar, kleuren tv, safe, draadloos internet, telefoon, haardroger, room service,…

Prijs per persoon :

€ 1335.00 indien 20 betalende deelnemers
€ 1295.00 indien 25 betalende deelnemers
€ 1270.00 indien 30 betalende deelnemers
Single supplement

€ 280.00
Inbegrepen in de prijs











Transferten Gent – Zaventem – Gent
Vluchten Zaventem- Porto-- Zaventem met Brussels Airlines
6 overnachtingen in ****hotel Mercure Centro te Porto
6 avondmalen
7 middagmalen met inbegrip van water en ¼ wijn
Nederlandstalige gids
Alle vermelde uitstappen & ingangtickets
Audioguidesysteem
BTW, taksen en garantiefonds

Niet inbegrepen in de prijs

 Persoonlijke uitgaven
 Vrijlbijvende fooien
 Annulatie & bijstandsverzekering per persoon : 6% van de reissom
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Vluchturen:

23/04 Brussel – Porto

10h40 – 12h10

29/04 Porto – Brussel

16h00 – 19h15

Onze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing en worden oa gepubliceerd op
onze website www.ctt.be.
Prijzen werden berekend op basis van de huidige luchtvaarttarieven Prijzen onder
voorbehoud van toeslagen van de leveranciers, mogelijke toeslagen voor fuel- of
luchthaventaksverhoging en berekend op een deelname van minimum 20 deelnemers.

