Prachtig Noord-Portugal 10 dagen
2005
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€ 531

v.a.

p.p.

o.b.v. 2 personen, 9 overnachtingen in standaard 2-persoonskamers in
middenklasse accommodaties, incl. rechtstreekse vluchten van Amsterdam
naar Porto v.v. met ruimbagage en middenklasse huurauto voor 10 dagen.
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Reisbeschrijving
Tijdens deze autorondreis ontdekt u het binnenland van Noord-Portugal. Een streek
met ongerepte natuur, waar een indrukwekkend berglandschap door schitterende
rivierdalen wordt afgewisseld. Op uw route komt u langs vele kastelen en burchten
en bezoekt u leuke plaatsjes met een rijke historie. De prachtige stad Braga mag in
deze rondreis niet ontbreken!

HOOGTEPUNTEN
1 Porto		

4 Chaves

2 Aveiro		

5 Peneda-Gerês NP

3 Vila Real		

1 Porto

DAGbeschrijving
Dag 1 en 2: Porto - Aveiro
U vliegt naar Porto en na het ophalen van uw huurauto rijdt u naar het eerste hotel in Porto.
Porto heeft vele bezienswaardigheden, maar probeer ook zeker wat tijd vrij te houden voor een
boottocht op de Douro of een wandeling door de oude volkswijk ‘Cais de Ribeira’. De plaats Aveiro
ligt aan het binnenmeer Ria de Aveiro en wordt doorsneden door een aantal kanalen. Hierdoor
wordt de stad ook wel het Venetië van Portugal genoemd. De gondels in de kanalen heten Barcos
Moliceiros en geven een kleurrijk beeld aan de stad.

Dag 3: Caramulo of Viseu
De Serra do Caramulo is een prachtig berggebied. In de lente staat het gebergte vol met wilde
bloemen. In de bergen vindt u Romaanse paden, waar u heerlijk kunt wandelen én dolmens en
menhirs zult vinden. De stad Viseu ademt een Middeleeuwse sfeer uit door diverse granieten
paleizen die ooit van de adel waren. Viseu is bekend om haar mooie pleinen en tuinen.

Dag 4: Aveiro - Vila Real
Vandaag vertrekt u weer richting het noorden naar Vila Real. Wellicht kunt u onderweg nog een
stop maken in Lamego, bezienswaardig vanwege een indrukwekkende Romaanse kathedraal en
een prachtig barok kasteel. Probeert u de lokale specialiteit, een overheerlijke rauwe ham. Bezoek
ook Tarouca om het prachtige oude klooster te bewonderen.

Net buiten Vila Real vindt u het imposante Casa de Mateus, een 18e eeuws barokken buitenverblijf,
wereldberoemd door de Mateus Roséwijn. U kunt er ook voor kiezen om een schitterende route
langs de Douro rivier te volgen naar Pinhão. Onderweg kunt u bijvoorbeeld één van de vele quintas
bezoeken waar Port wordt gemaakt. Houdt u van wandelen, dan is de Serra de Marão e Alvão, de
vallei tussen deze twee bergheuvels een prachtig gebied om te gaan wandelen.

Dag 6: Vila Real - Chaves

zonvaart.nl
tel. 0880 660 880

U gaat verder het noorden naar Chaves. Onderweg passeert u Vidago, waar de koninklijke familie
geregeld verbleef. In Chaves vindt u de prachtige Misericórdia kerk en de beroemde Trajanobrug
met zestien bogen vindt. Het plaatsje is onstaan doordat er veel warmwaterbronnen waren en
er goud gevonden werd. Het is vanuit het centrum slechts een paar minuten lopen naar één van
de warmste bronnen van Europa. Met een temperatuur van 73 graden, schijnt het een helende
werking te hebben. Ook hier kunt u zich, zoals in veel plaatsen in deze streek, tegoed doen aan
een lekkere ham.

Deze reisbeschrijving is o.v.v. wijzingen en beschikbaarheid.

Dag 5: Vila Real
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DAGbeschrijving - VERVOLG
Dag 7: Nationaal Park Peneda - Gerêda
Vandaag een bezoek aan het Nationaal Park Peneda-Gerês, een schitterend gebied met stuwmeren, bossen en sfeervolle bergdorpen waar oude tradities in ere worden gehouden. Het gebied
strekt zich uit van de Gerês bergen in het zuiden tot de Peneda keten en de Spaanse grens in
het noorden. Met een beetje geluk treft u hier nog wilde paarden aan! Het plaatsje Gerês is een
bekend kuuroord met warmwaterbronnen.

Dag 8, 9 en 10: Chaves - Braga - Porto

zonvaart.nl
tel. 0880 660 880

Deze reisbeschrijving is o.v.v. wijzingen en beschikbaarheid.

Op weg naar Porto, komt u langs de stad Braga. Deze stad wordt ook wel het “Rome van Portugal”
genoemd. Op ca. vijf km van Braga ligt het pelgrimsoord Bom Jesus. De Via Sacra, een monumentale trap, leidt u langs diverse terrassen, met uitzicht over Braga naar de bedevaartskerk. Na deze
spirituele ervaring kunt u nog afbuigen naar Guimarães, de geboorteplaats van het koninkrijk
Portugal. Een bezoek aan het Paleis van de hertogen van Bragança is aan te raden.
Op dag negen heeft u de hele dag om Porto te bezoeken. Dag tien is de laatste dag van de rondreis. Op deze dag keert u terug naar de luchthaven en vliegt u terug naar Nederland.

