8-DAAGSE PORTUGAL
RIVIERCRUISE OP DE DOURO
Dinsdag 28 juli tot dinsdag 4 augustus 2020
De Douro zoekt zich een weg langs ruwe landschappen door het noorden van Portugal, om in Porto
in de Atlantische Oceaan uit te monden. De vallei van de Douro, de wieg van de beroemde portowijn,
is één van de oudste wijnstreken ter wereld. Vergezichten, valleien tussen wanden van graniet,
wijngaarden in terrassen en de vele Quintas (wijndomeinen) vormen deze vallei. De bevolking is fier
op hun verleden, cultuur en tradities. Als werelderfgoed van de UNESCO heeft het vele heerlijke
schatten.
DAG 1 - EINE – PORTO:
We vertrekken met de autocar vanuit Eine naar de luchthaven van Zaventem. Vlucht naar Porto,
eerste kennismaking met de stad en aansluitend ontvangst aan boord van het schip. Voorstelling van
de bemanning gevolgd door een welkomstdrink en eerste avondmaal. ’s Avonds genieten we van een
uitstap per autocar naar het verlichte Porto. We doorkruisen de oude wijken van deze karaktervolle
stad.
DAG 2 - PORTO – PORTO (halve daguitstap):
Na het ontbijtbuffet bezoek aan Porto met onze Nederlandstalige gids. Ontdek één van de oudste
steden van Europa waarvan het historisch centrum werelderfgoed is van de UNESCO. Oude wijken
nog volledig intact, een doolhof van bochtige steegjes en prachtige kerken. Maar Porto is tevens de
hoofdstad van de portwijnen. Tot in Vila Nova de Gaia treffen wij kilometers aan een stuk wijnkelders
aan. Wij bezoeken één van de bekendste kelders waar deze godendrank langzaam rijpt. Terug aan
boord voor het middagmaal om daarna te genieten van een vrije namiddag of om Porto verder te
ontdekken. Prachtig gelegen aan de monding van de Douro, torent het trapvormige profiel van de
stad boven de rivier uit. Diner aan boord gevolgd door een animatie avond.
DAG 3 - PORTO – REGUA (halve daguitstap):
Ontbijtbuffet aan boord. Vanuit Porto begeven we ons met de bus naar de stad Guimarães.
Rondleiding te voet in Guimarães, een charmante stad waar zich middeleeuwse en moderne wijken
hebben ontwikkeld. Je krijgt de gelegenheid om de kerk Nossa Senhora de Oliveira, het belangrijkste
religieuze gebouw van de stad, te ontdekken. De kerk domineert het plein en wordt gekenmerkt
door een verscheidenheid aan bouwstijlen (buitenkant). Daarna volgt een bezoek aan het paleis van
de hertogen van Braganza, dit paleis werd in de 16de eeuw gebouwd door de eerste hertog van
Braganza. We keren terug aan boord om tijdens de lunch tot in Regua van de fabelachtige
landschappen te genieten. We varen door de sluizen van Crestuma en Carrapatelo met een
hoogteverschil van 36 meter, de hoogste van Europa. Aankomst in Regua omstreeks 20u00.
Avondmaal en gelegenheid voor een avondwandeling in Regua.

Meer informatie en reservaties: 055 31 12 40 of via mail: info@scheldevallei.be
Of in ons kantoor: Fietelstraat 129 – 9700 Oudenaarde-Eine

DAG 4 - REGUA - VEGA DE TERRON (halve daguitstap):
Ontbijtbuffet aan boord en vertrek naar Vila Réal, een stad met een zeer verscheiden religieuze
architectuur. Nadien maken we een mooie wandeling door de tuinen van Solar Mateus. Ondertussen
vaart de boot verder naar Pinhao, waar wij terug aan boord komen voor het middagmaal. Wij varen
tussen de beroemdste wijngaarden van Porto, langs hellingen met wijnstokken die trapsgewijs
aangeplant worden tot een hoogte van 700 m en dan op magistrale wijze in de rivier duiken. We
komen voorbij de sluizen van Valeira en Pocinho om ‘s avonds aan te komen in Vega de Teron.
Avondmaal aan boord gevolgd door animatie.
DAG 5 - BARCA D’ALVA (daguitstap):
Na het ontbijt vertrekken we voor een daguitstap naar Salamanca, beschermd als werelderfgoed
door UNESCO. Een stad vol pareltjes van gebouwen met Arabische, romaanse en katholieke
kenmerken. Tal van universiteitscampussen maken er een levendige stad van. Je ziet de oude en
nieuwe kathedraal en de “Casa de las Conchas”, waarvan de façade versierd is met St.Jacobsschelpen. Middagmaal ter plaatse. Na enige vrije tijd terug naar de boot voor avondmaal en
animatie.
DAG 6 - BARCA D’ALVA – FERRADOSA – PINHAO (halve daguitstap):
We vertrekken in de vroege morgen en ontbijten tijdens het varen. Wij gaan voorbij de sluizen van
Pocinho en Valeira tot Ferradosa. Van hieruit volgen wij met een autocar de “route des vignobles”
met onderweg een belvedère midden de wijnvelden. Daarna proeven we de wijnen van Porto in een
Quinta. Terugkeer aan boord in Pinhao waar wij ook het station met de prachtige “azulejos” (typische
betegeling) kunnen bewonderen. Avondmaal en animatie aan boord.
DAG 7 - PINHAO – PORTO (halve daguitstap):
Na het ontbijt vertrekken we vanuit Pinhao naar Lamego voor een geleid bezoek. Tijdens het bezoek
ontdekken we het sanctuarium van Nossa Senhora dos Remédios (Onze-Lieve-Vrouw van de
genezingen), een kleine barokke kerk. We gaan terug aan boord in Regua voor het middagmaal
tijdens de boottocht. De hele namiddag wordt er gevaren langs de grote sluizen naar Porto.
Avondmaal en animatie aan boord.
DAG 8 - PORTO – EINE: Ontbijtbuffet aan boord met daarna ontscheping. Terugvlucht met vertrek
vanuit de luchthaven van Porto naar Zaventem, met aansluitend transfer naar Eine. Na een week
Portugese verwondering, en onvergetelijke mooie herinneringen, sluiten we deze prachtige reis af.
De rederij en de kapitein zijn gemachtigd om het programma en het vaarschema te wijzigen in
functie van de waterstanden.

Meer informatie en reservaties: 055 31 12 40 of via mail: info@scheldevallei.be
Of in ons kantoor: Fietelstraat 129 – 9700 Oudenaarde-Eine

Richtprijs in tussendek: 2500 € per persoon in ALL-IN
Toeslag superieure kajuit: 25 € per persoon (identieke grootte als gewone kajuit maar op ander dek)
Toeslag éénpersoonskajuit: op aanvraag
Inbegrepen (zie ook volgende pagina):
•
•
•
•
•

Alle vermelde excursies en toegangsgelden met Nederlandstalige lokale gids
Verblijf op basis van vol pension aan boord van MS Gil Eanes (of gelijkwaardig) vanaf
avondmaal dag 1 tot ontbijt dag 8
Alle dranken inclusief tijdens de maaltijden aan boord, alsook alle dranken aan de bar de hele
dag (behalve de wijnen van de wijnkaart en champagne)
Welkomstcocktail en gala-avond aan boord
Animatie aan boord: flamenco avond, Fado avond en folklore avond

Niet inbegrepen (zie ook volgende pagina):
•
•
•
•
•

Niet-vermelde toegangsgelden
Eventuele fueltoeslagen
Maaltijden tijdens de vluchten
Annulatie- en bijstandsverzekering
Fooi aan boord/ Fooi gids

Meer informatie en reservaties: 055 31 12 40 of via mail: info@scheldevallei.be
Of in ons kantoor: Fietelstraat 129 – 9700 Oudenaarde-Eine

INFO BEGELEIDE VLIEGTUIGREIZEN
Inbegrepen in de prijs:
•
•
•
•
•
•
•
•

vervoer naar de luchthaven heen en terug
vluchten heen en terug
transfers van en naar het hotel
professionele begeleiding
alle overnachtingen in de vermelde hotels
verblijf op basis van kamer en ontbijt/half pension/vol pension/all in formule volgens
programma
(indien vol pension : vanaf avondmaal dag van aankomst tot ontbijt dag van vertrek)
gratis parking bij het kantoor, wij beschikken over een ruime gratis parking!

Niet inbegrepen in de prijs:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dranken + dranken niet vermeld in de all in formule
persoonlijke uitgaven & toegangsgelden
excursies (tenzij anders vermeld in het programma)
fooien (tenzij anders vermeld in het programma)
ophaaldienst
maaltijden tijdens de vluchten
annulatie- en bijstandsverzekering (tenzij anders vermeld in het programma), opgelet: indien
u geen verzekering bij ons afsluit gelden de voorwaarden van de touroperator
toeristenbelasting, verblijftaks, fueltoeslagen (deze worden afgerekend bij het afhalen van de
reisdocumenten of zijn ter plaatse te betalen)
haventaksen, luchthaventaks
eventuele verhogingen wisselkoers, BTW-verhoging
visumkosten, inentingen, paspoortkosten, …

OPGELET: indien extra’s inbegrepen zijn of als er iets uitzonderlijk niet is inbegrepen staat dit steeds
bij de tekst zelf vermeld.
Naargelang de omstandigheden kunnen de vluchtdagen, de voorgestelde hotels of de volgorde van
bezoeken nog wijzigen zonder afbreuk te doen aan kwaliteit en/of programma. Begeleide
vliegtuigreizen kunnen op aanvraag steeds aangepast worden, verlenging, wijziging hotel, …

Meer informatie en reservaties: 055 31 12 40 of via mail: info@scheldevallei.be
Of in ons kantoor: Fietelstraat 129 – 9700 Oudenaarde-Eine

