PROGRAM: ELVECRUISE PÅ DOURO
7 frokoster, 6 lunsjer og 7 middager inkludert

Dag 1

Oslo - Porto
Avreise fra Norge og innsjekk på skipet
Middag
Avreise fra Oslo tidlig formiddag. På flyplassen møter du vår reiseleder og resten av
gruppen. Sammen flyr dere med Lufthansa (via Frankfurt) eller KLM (via Amsterdam), til
Porto. Ved ankomst Porto venter bussen som kjører oss til skipet, som ligger til kai i Villa
Nova de Gaia i Porto.
Porto er en historisk by og dens beliggenhet ved Douros elvemunning har betydd mye.
Herfra reiste de første portugisiske oppdagerne ut på sine ekspedisjoner – og nå er det vår
tur!
Skipet ligger til kai i Porto til neste morgen.
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Dag 2

Porto – Regua – Pinhao
Vinsmaking på Quinta do Vallado
Frokost, lunsj, middag
Tidlig om morgenen starter vårt eventyr på Douroelven. Vi seiler gjennom vakkert landskap,
så det ar bare å ta plass på soldekk og nyte utsikten. Skipet seiler gjennom slusen i
Carrapatelo, en av de høyeste i Europa, før vi ved lunsjtider ankommer Régua.
Her går vi i land og blir med på utflukt til Quinta do Vallado, en herlig vingård med historie
helt tilbake til 1716. Vi kjører på småveier langs de terrasserte vinmarkene med storslått
utsikt over dalen og elven. Dette er en av de eldste og mest kjente vingårdene i Dourodalen,
og vi skal få smake på noen av regionens beste viner. Quinta do Vallado er å finne på listen
over verdens 100 beste vingårder, så det er bare å glede seg!
Retur til skipet, som i mellomtiden forflyttet seg til Pinhao. Utforsk gjerne gamlebyen i
Pinhão på egenhånd før middag. Byens gamle jernbanestasjon, kjent for sine vakre azulejos
(tradisjonelle portugisiske fliser), er absolutt verdt et besøk.
Skipet blir liggende til kai her over natten.

Dag 3

Pocinho
Utflukt til Castelo Rodrigo
Frokost, lunsj, middag
Skipet forlater Pinhao i morgentimene og vi fortsetter oppover Douroelven. Igjen er det
bare å senke skuldrene og nyte utsikten.
Etter lunsj gjør skipet et kort stopp i Pochino. Vi går i land og setter kurs for den befestede
middelalderbyen Castelo Rodrigo, beliggende på en høyde. Byens historie går helt tilbake til
600-tallet og bærer vitner både om tidligere storhet og en by som har vært okkupert og
kjempet om over lengre tid. Byen har et slott fra 1000-tallet, som dessverre ble ødelagt
etter den spanske okkupasjonen av Portugal. I dag er dette en stille og rolig landsby, et
sjarmerende sted å vandre rundt i. Vi blir med på en historisk vandring gjennom byen, og får
blant annet høre noen fascinerende fakta om Denis of Portugal, kongen som også var poet.
Og utsikten herfra er fantastisk!
Retur til skipet, som i mellomtiden har ankommet grensebyen Barca d’Alva. Skipet blir
liggende til kai her de to neste nettene.
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Dag 4

Barca d’Alva
Utflukt til Salamanca (Spania)
Frokost, lunsj, middag
I dag varter vi opp med en heldagsutflukt til den vakre, spanske byen Salamanca, som står
på UNESCOs verdensarvliste. Skipet kan ikke seile lenger oppover elven, men Salamanca er
verdt bussturen på rundt to timer.
Byen kalles også «Den gylne byen», og når solen skinner gir det en helt spesiell glød i den
varme sandsteinen. De flotte, gamle bygningene, katedralene og plassene er selvsagt noe av
det vi skal få med oss, men Salamanca er også en levende by. Universitetet i Salamanca er et
av de eldste og mest berømte i Europa, og det fører med seg rundt 30 000 studenter som
bringer liv i gatene. Det er ikke som å vandre i et museum – du er i en by som er både
historisk, vakker og autentisk. Når du står på Plaza Mayor, en av Spanias vakreste plasser,
skjønner du hva vi mener… Salamancas historie strekker seg flere tusen år tilbake i tid, og vi
får se arkitektoniske minnesmerker fra både romersk, arabisk og kristen tid. Her møttes
lærde fra så vel kristne som arabiske og jødiske kulturer fra 1200- til 1400-tallet, mens det
var religionsforfølgelse andre steder. Byen er preget av den spanske borgerkrigen på midten
av 1900-tallet da Franco hadde sin regjering her.
Skinken som byen er så kjent for – jamón ibérico – bør du enten smake på mens du er her,
eller passe på å få med deg hjem. Den er silkemyk og nydelig på smak. Og hvis du virkelig vi
ha det aller beste, bør du smake på pata negra, den mest eksklusive versjonen av skinken.
Men den har også en eksklusiv pris…
Vi besøker både universitetet og katedralen. Lunsj serveres på en lokal restaurant i
Salamanca. Om ettermiddagen returnerer vi til skipet i Barca d’Alva.

Dag 5

Pinhao
Vinsmaking og lunsj på en lokal vingård
Frokost, lunsj, middag
Nyt en avslappende formiddag om bord, mens skipet seiler tilbake nedover elven gjennom
hjertet av vindistriktet i Dourodalen. På begge sider av elven er det panoramautsikt til
terrasserte vinmarker opptil 700 meter oppover de bratte dalsidene.
Midt på dagen går vi i land i Pinhao. Vi skal besøke Quinta da Avessada som ligger utrolig
vakkert til, og har en hyggelig ettermiddag i vente. Gården har et eget enotek, en vinsamling
og museum, hvor vi får lære om produksjonen av muskatellvin og portvin. Vi får også smake
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på noen av de edle dråper, så benytt gjerne sjansen til å kjøpe med noe spennende hjem.
Vi avslutter besøket på gården med en deilig, tradisjonell portugisisk lunsj, akkompagnert av
lokal musikk. Retur til skipet, som i mellomtiden har flyttet seg til Regua.

Dag 6

Entre of Rios
Opplev middelalderbyen Guimaraes og Dukes of Braganza
Frokost, lunsj, middag
Vi seiler fra Regua etter frokost. Benytt sjansen til å ta en dupp i bassenget på soldekk, eller
finn deg en god stol på dekk og nyt dagen og utsikten mens vi beveger oss gjennom det
vakre landskapet.
Om ettermiddagen skal vi på utflukt til middelalderbyen Guimarães, grunnlagt på 800-tallet.
Byen har et eksepsjonelt vel bevart historisk sentrum og har spilt en betydelig rolle i
Portugals historie. Det er ikke uten grunn at Guimarães kalles Portugals vugge og har fått en
velfortjent plass på UNESCOs liste. Vi besøker det flotte slottet fra 1300-tallet. Det
imponerende pavepalasset Dukes of Braganza, hvor Portugals første konge ble født, står
også på programmet. Det blir også tid til å rusle litt rundt i denne flotte, historiske byen på
egenhånd, før vi returnerer til skipet og middag.
Tidlig kveld er vi tilbake i Porto og skipet legger til kai i Villa Nova de Gaia.

Dag 7

Porto
Byrundtur og besøk ved portvinshus
Frokost, lunsj, middag
Porto er en av Portugals eldste byer, med røtter helt tilbake til romertiden, og er landets
nest største by. Den historiske delen av sentrum står på UNESCOs verdensarvliste og er et
herlig virvar av smale gater, bueganger og imponerende kirker.
Etter frokost skal vi få oppleve et av turens høydepunkter. Vi starter dagen med en
bussrundtur i den sjarmerende byen Porto, hvor vi kjører forbi flere av byens severdigheter.
Etter en times tid går vi av bussen og fortsetter til fots. Vi besøker jernbanestasjonen São
Bento – som har fått en velfortjent plass på UNESCOs verdensarvliste, Palacio da Bolsa
(børspalasset) og det mest fremtredende gotiske byggverket, San Fransisco-katedralen, fra
1100-tallet. Turen avsluttes i det historiske og hyggelige havneområdet Ribeira. Bli med
tilbake til skipet – eller spaser tilbake i eget tempo, over den vakre Luiz I-broen som ble
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bygget av Gustave Eiffel i 1887.
Men fremfor alt er Porto kjent for vinen som bærer byens navn. På den andre siden av elven
for sentrum, i bydelen Vila Nova de Gaia hvor vårt skip ligger, finner du de gamle
portvinshusene fra 1700-tallet. Vinen blir fraktet hit fra vinmarkene i Dourodalen, med de
iøyenfallende båtene, barcos rabelos, som brukes til å frakte vintønnene nedover elven
duvende i brisen. Vel fremme i Porto blir den foredlet og lagret i de store portvinskjellerne,
før de tappes på flasker og distribueres over hele verden.
Om ettermiddagen, etter lunsj på skipet, skal vi besøke at av byens mange portvinshus.
Burmester ble grunnlagt i 1790 og er et av de eldste portvinshusene. Vi får en omvisning i
husets opprinnelige og historiske portvinskjeller, og lærer litt om portvinens historie.
Burmester lager vin fra egne og noen av Dourodalens beste vinmarker. Deres kjeller er en
legendarisk severdighet og rommer en imponerende samling på ikke mindre enn 3 millioner
liter portvin. Besøket hos Burmester avsluttes med en portvinssmaking, hvor vi nok vil finne
ut at portvin er et perfekt følge til både sjokolade og ost. De er spesielt kjent for sin tawny,
som vi selvsagt også skal smake på.
Skipet ligger til kai i Porto også denne natten.

Dag 8

Porto – Oslo
Tid på egenhånd i Porto og hjemreise
Frokost
Vi sjekker ut fra skipet etter frokost. Kofferten er pakket, fulle av minner fra et innholdsrikt
elvecruise gjennom den vakre Dourodalen.
Vårt fly går ikke før sent på ettermiddagen, så du har mulighet til å oppleve enda litt mer av
denne sjarmerende byen. Det er gangavstand til flere restauranter og ikke minst
portvinshusene som ligger på rekke og rad her i Villa Nova de Gaia. Så kanskje benytter du
muligheten til å besøke flere portvinshus og spise en lunsj før hjemreise...?
Tidlig ettermiddag setter vi kurs for flyplassen i Porto. Vi flyr hjem med Lufthansa (via
Frankfurt) eller KLM (via Amsterdam), med ankomst Oslo sent på kvelden.
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