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Vierdaagse begeleide gastronomische 

Wijntrip Porto & Douro 
Periode:  10 oktober –13 oktober 2015  
 

Dag 1, zaterdag 10 oktober “Het voorwerk”  
Na een korte vliegreis vanuit Weeze (in Duitsland 
bij Nijmegen) landen we omstreeks 19.00 uur op 
vliegveld Francisco Sá Carneiro in Porto.  
Van daaruit vertrekken we met een bus naar het 
centrum van Porto en checken we ons in in het 
hotel waar we twee nachten zullen verblijven. 
We gaan direct aan de slag met een diner in een 
leuk Portugees restaurant. Deze maaltijd word 
omlijst met een aantal wijnen van de wijnhuizen 
die we zullen gaan bezoeken.  
 

Dag 2, zondag 11 oktober “Port in Porto”  
In de ochtend staat ons een korte wandeling 
over de kade van de Douro te wachten en 
wandelen we over de brug die ontworpen is 
door de compagnon van Gustave Eiffel. 
Vervolgens brengen we een bezoek aan een van 
de portkelders van The Fladgate Partnership 
Group in de Vila Nova de Gaia. Hiet eindigen we 
met een portproeverij.  
In de loop van de middag schepen we ons in op 
een rabelo (Portboot) voor een tocht over de 
rivier de Douro. Na deze tocht kunt u op eigen 
gelegenheid Porto te beleven: een betaalbaar 
terras aan de kade of een wandeling door de 
stad, wat u maar wilt.  
Een Portugees diner in een ontspannen sfeer 
staat u ‘s avonds te wachten.  
 

Dag 3, maandag 12 oktober “Het drukke daggie” 
Rond 09:00 uur nemen we de trein vanaf het 
station São Bento. Deze staat bekend om zijn 
beschilderde tegelmuren. De trein voert ons 
langs de rivier de Douro naar het stadje Peso da 
Régua. Onderweg kunnen we genieten van de 
uitzichten over misschien wel de mooiste 
wijngaarden ter wereld. We brengen een bezoek 
aan wijn- en portproducent Quinta Seara 
d’Ordens, waar we natuurlijk ook het resultaat 
van de noeste arbeid zullen proeven.  

We vervolgen onze tocht met een rit over een 
stuk van de N222. Deze weg is dit jaar  
uitgeroepen tot mooiste wijnroute ter wereld. 
Een late lunch en een bezoek met proeverij aan 
een wijn- en Porthuis met internationale naam en 
faam staat vervolgens op het programma (onder 
voorbehoud).  
Onze dag eindigt in het hotel in Vila Real, waar 
ons een informeel diner wacht met Petiscos 
(Portugese tapa’s). 
 

Dag 4, dinsdag 13 oktober “Last but not least”  
De dag begint met een bezoek aan 
wijnproducent Quinta do Romeu. Hier treffen we 
biologische wijnen van ongekende klasse, die 
enige tijd geleden in Duitsland met een aantal 
BIO prijzen er vandoor ging. Tevens proeven we 
hier de wijnen van Quinta de Darei uit de Dao-
streek.  
De authentieke rijke lunch gebruiken we  in 
Restaurant Maria Rita. Rond 15.00 uur reizen we 
terug naar Porto en hebben, als de tijd het 
toelaat, nog een kleine snack of de laatste kans 
om een souvenir te bemachtigen.  
Om 19:00 uur wacht ons het vliegtuig voor de 
terugreis naar Weeze.  
 

Deze maatwerk wijnreis kost 760 euro p.p. 
  

Reis is inclusief: 
Overnachtingen in kwaliteitshotels met ontbijt 
in eenpersoonskamers 
Authentieke lunches en diners (inclusief 
gepaste hoeveelheden wijn)  
Vervoer ter plaatse (inclusief trein)  
Entreegelden en proeverijen  
Begeleiding door Eric van Basten, 
wijnadviseur en Portugalspecialist 
 

Prijs is exclusief: 
Heen- en terugreis  
Persoonlijke uitgaven  
(Reis)verzekeringen  
Extra flessen wijn aan tafel en digestieven 
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