PROGRAM: VINTUR TIL DOURODALEN OG
PORTO MED INGVILD TENNFJORD
3 frokoster, 2 lunsjer og 1 middag inkludert

Dag 1, torsdag 3. november

Ankomst Porto, Portvinhuset Taylor's
Middag
Sjarmerende Porto og en kveld i portvinens navn
Vi reiser fra Oslo på formiddagen og ankommer Porto, en av Portugals eldste byer, på
ettermiddagen. Porto er både moderne, tradisjonell – og magisk. Broer er blitt et av byens
landemerker.
Her sjekker vi inn på Hotel Eurostars Heroismo 4*, som ligger sentralt til i Porto. Vi har
imidlertid fullt program til vi reiser neste morgen opp i Dourodalen, men vi får tid til å nyte
Porto noen formiddagstimer når vi kommer tilbake til byen søndag.
I den sjarmerende bydelen Ribeira kan du fortsatt føle historiens vingeslag, og byens
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beliggenhet ved Douros elvemunning har betydd mye. Herfra reiste de første portugisiske
oppdagerne ut på sine ekspedisjoner. Men fremfor alt er Porto kjent for vinen som bærer
byens navn. På den andre siden av elven, i bydelen Vila Nova de Gaia, ligger de gamle
portvinshusene fra 1700-tallet. Vinen blir fraktet hit fra vinmarkene i Dourodalen, foredlet
og lagret i de store portvinskjellerne, før de tappes på flasker og distribueres over hele
verden.
I kveld er det nettopp portviner som står i fokus. Vi skal til det erketypiske portvinshuset
Taylor's, et portvinhus som dateres tilbake til 1692 og dermed kan skilte med mer enn 300
års historie. Taylor's er fortsatt i privat eie med etterkommerne av grunnleggerne som de
viktigste eiere, og er basert i Porto og Dourodalen. Her venter de edleste dråper innen
portvin akkompagnert av en spektakulær utsikt over Portos historiske senter og den
ikoniske broen som forbinder de to tvillingbyene Porto og Gaia.
Taylor's inviterer også til en velsmakende middag i sin restaurant The Barão de Fladgate med
winepairing av deres utmerkede viner. For en pangstart på disse dagene!

Dag 2, fredag 4. november

Til Douro og Quinta do Crasto
Frokost, lunsj
I dag blir du en mye bedre vinsmaker!
Etter en god frokost setter vi på formiddagen kursen mot Dourodalen som byr på rike
muligheter for uforglemmelige vinopplevelser. Vi skal til Quinta do Crasto, halvannen times
kjøring fra byen, vakkert og høyt beliggende med flott utsikt over elven Douro. Og med vårt
tidligere besøk der friskt i minne, gleder vi oss allerede!
Underveis er det tid for litt historie når Ingvild Tennfjord tar mikrofonen for å gi oss en
innføring i portugisiske viner. Du får også konkrete oppgaver til dagens vingårdbesøk, slik at
du øker kunnskapen din enda noen hakk.
Quinta do Crasto er 135 hektar stor, hvorav 74 hektar er vinmark. Eiendommen har vært i
familien Roquettes eie i mer enn et århundre og drives nå av fjerde generasjon. Men i likhet
med de fleste eiendommer i Dourodalen, dateres også denne langt tilbake i tid – til år 1615.
Quinta do Crasto har i dag en stor produktlinje, alt fra hvite og røde Douro-viner til
førsteklasses portviner og olivenoljer. Det er Douro DOC-viner Quinta do Crasto er kjent
for både hjemme og i utlandet, og som de har mottatt flere utmerkelser for.
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Med utsikt over elven Douro skal vi nyte lunsj på vingården, selvfølgelig akkompagnert av
deres utsøkte viner. Hvordan finner du ledetrådene i vinen? Hvordan gjenkjenner du
kvalitet? Det vil Ingvild Tennfjord lære deg noe om i løpet av denne lunsjen. Etter denne
smakingen står du langt bedre rustet for virkelig å forstå omvisningen hos
kvalitetsprodusentene – både denne og de som venter oss i morgen. Det er bare å glede seg!
Vi takker for oss og setter kurs mot vårt hotell for de neste to dagene, The Vintage House
Hotel 5*, som ligger idyllisk og rolig til ved elven Douro, i hjertet av Dourodalen. Nyt resten
av kvelden på hotellet etter en opplevelsesrik dag. Hotellets restaurant eller bar er gode
alternativer for et utmerket måltid, men det er også et par muligheter i gangavstand fra
hotellet.

Dag 3, lørdag 5. november

Vi besøker Quinta do Bomfim og Quinta do Seixo
Frokost, lunsj
På besøk hos to ærverdige familier og deres edle dråper
Ingvild Tennfjord lærer oss å analysere og sette dagens smakinger i system. Quinta do
Bomfim ligger i gangavstand fra hotellet. Det er den innflytelsesrike og mektige Symingtonfamilien som eier gården, nå er det femte generasjon som driver den. Vi skal nyte både
eiendommen og vinmarkene, den vakre gamle vinkjelleren og selvsagt deres utmerkede
Douro DOC-viner.
Symington-familien, med både skotske, engelske og portugisiske aner, har preget Dourodalen og dens utvikling. Historien dateres helt tilbake til det 17. århundre og den spede
begynnelsen til portvinens historie. Familien har 2461 hektar land i Dourodalen fordelt på 26
eiendommer, også kalt quintas. Mer enn 1000 hektar er vinmark, hvor majoriteten er
plantet på terrasser og utviklet og tatt vare på gjennom årelange tradisjoner og kunnskap.
De er regnet som en av pionerene innen Douro DOC-vin.
Fra terrassen har du vidunderlig utsikt over elven Douro og de omkringliggende
vinmarkene. De har også et lite museum som forteller eiendommens historie, om familien
og om vinene. Vinmarkene er også verdt en titt, noen av dem har tørre steinterrasser
bygget for hånd på 1700 og 1800-tallet. Vi får også se den gamle lodgen fra 1876, en av de
mest spesielle i Dourodalen.
På andre siden av elven og en kort kjøretur fra hotellet ligger Quinta do Seixo, en
spektakulær vingård på litt over 100 hektar, utvilsomt en av de mest tradisjonelle
produsentene av viner i toppklasse i Douro. Her går tradisjon hånd i hånd med innovasjon.
De nye fasilitetene fra 2007 sørger for denne kombinasjonen. Herfra kan man beundre den
fantastiske utsikten over det vakreste landskap i Portugal. Både det opprinnelige huset og
kapellet har beholdt sin flotte og luftige beliggenhet siden det 18. århundre. Her på Quinta
do Seixo blir vi tatt vel i mot. I tillegg til en god presentasjon om Dourodalen skal vi
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naturligvis smake et godt knippe velsmakende hvite og røde viner. Vi er privilegerte som er
invitert hit på en herlig lunsj med smaking av deres kvalitetsviner.
Hvordan har vi klart å analysere og sette smakingen i system? Det er tid for å prøve ut
kunnskapen du har tilegnet deg disse dagene i nærkontakt med de portugisiske vinene.
Ingvild Tennfjord oppsummerer det hele sammen med deg.
Nyt resten av kvelden på vårt hyggelige hotell etter en lang og opplevelsesrik dag og
forbered deg til en formiddag i vakre Porto i morgen.

Dag 4, søndag 6. november

Fra Douro til Porto – hjemreise Norge
Frokost
Etter frokost tar vi farvel med Douro-dalen og setter kurs mot Porto. Med sine rundt
300.000 innbyggere er byen Portugals nest største by. Den historiske delen av sentrum
står på UNESCOs verdensarvliste og er et herlig virvar av smale gater, trange smug,
bueganger og imponerende kirker, blant annet Sé-katedralen fra 1100-tallet. Legg også
merke til byens sjarmerende hus og vakre kirker dekket av Portugals særegne blå fliser.
Jernbanestasjonen Sao Bento er så vakkert dekorert at den er regnet som en av verdens
flotteste jernbanestasjoner.
Nyt formiddagen på egenhånd til å utforske byen enten du vil shoppe, spise en god lunsj
eller bare rusle langs elven Douro og rundt i de koselige gatene. Vi møtes til avtalt tid før
bussen kjører oss til flyplassen for retur til Norge.
Vel hjemme blir det interessant å praktisere våre nye kunnskaper om portugisiske viner og
praktisere duft- og smaksteknikken som også kan overføres til andre vinregioner og -druer.

PRAKTISK INFORMASJON OG REISEVILKÅR
Dette er inkludert
• Fly t/r Oslo Lufthavn – Porto med Lufthansa
• All lokal transport i følge program
• 1 natt på hotell 4* i Porto

Programmet sist oppdatert 05. mars 2022, 07:12
For priser, avgangsdato, betingelser og rikere presentasjon av turen, se:
https://escape.no/reiser/dourodalen-porto-ingvild-tennfjord/

• 2 netter på hotell 5* i Dourodalen
• 4 besøk hos utvalgte vinprodusenter med omvisning og smaking
• Alle frokoster
• 1 velkomstmiddag i Porto
• 2 vingårdslunsjer i Dourodalen
• Ingvild Tennfjords deltakelse og kurskonsept i følge program
• Reiseleder fra Escape Travel

Dette er ikke inkludert
• Avbestillings- og reiseforsikring
• Drikkevarer til måltidene utover det som følger menyene
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