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Prachtige reis naar de Douro en Porto. 
Van zaterdag 20 t/m donderdag 25 juni 2020 

 

  

Zeer gevarieerde reis naar Porto en de Dourovallei, op een hoog niveau van luxe, service en comfort. Er gaan 

deuren voor u open die voor anderen gesloten blijven en u luncht, dineert en verblijft op de mooiste plekjes. 

Bijzonder in deze reis is ook ons verblijf in Porto juist tijdens de fameuze Rabelo Regatta, die jaarlijks op 24 

juni wordt gehouden. Geheel verzorgd en exclusief voor u georganiseerd. Onder persoonlijke leiding van 

Gijs van Bilsen, registervinoloog van de Wijnacademie. Er kunnen 16 liefhebbers mee. 

Kosten per persoon bedragen 2750,- op basis van twee personen. All-inclusive. We vliegen met KLM, 

gewoon overdag, op zaterdag de 20e om 09.00 uur heen en op donderdag de 25e om 11.35 uur terug. 
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PORTO EN PINHAO, ZES DAGEN GENIETEN. 

 

 

Porto is een schitterende stad met een prachtig gerestaureerde kade aan de Dourorivier en een imposante 

verzameling Porthuizen aan de overkant daarvan in het dorpje Vila Nova de Gaia. Zowel de stad als de 

porthuizen zijn een bezoek meer dan waard. 

 

Landinwaarts, liever gezegd stroomopwaarts, bezitten langs de Douro alle portproducenten hun 

indrukwekkende Quinta’s te midden van hun terrasvormige wijngaarden. Voor u gaan deuren open die voor 

anderen gesloten blijven om de simpele reden, dat, gezien onze goede contacten in de wijnhandel, ons 

dergelijke ontvangsten wordt gegund. Wij noemen u bijvoorbeeld Quinta do Panascal van Fonseca-

Guimaraens, Quinta do Noval en Quinta do Vallado. Daar gaan we heen; daar gaan we genieten! 
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DAG 1 - Zaterdag 20 juni 2020 

We vliegen met KLM vanaf Schiphol. Vertrektijd 09.00 uur. Na aankomst om 10.45 uur in Porto volgt 

meteen een transfer landinwaarts naar Pinhao, The Vintage House, een klasse-hotel aan de oevers van de 

Douro, midden tussen de terrasvormige wijngaarden. Daar nemen we onze intrek voor drie nachten.  

   

Een lichte lunch wordt hier – waarschijnlijk buiten onder de pergola en met een fantastisch uitzicht over de 

Douro - geserveerd. U kunt even heerlijk acclimatiseren. Aan het eind van de middag (16.45 uur) is een eerste 

bezoek gepland aan Quinta do Bomfim op loopafstand van het hotel. Beschouw dit maar meteen als aperitief 

voor het diner vanavond in het restaurant van het hotel.  Dat de keuken van het Vintage House subliem is, 

kunnen wij u, na diverse ervaringen, garanderen. 
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DAG 2 - zondag 21 juni 2020 

Een prachtige en afwisselende dag vandaag. 

Na het ontbijt gaan we met de bus naar Lamego - een half uurtje rijden – waar we een bezoek brengen aan 

de Sanctuary of Our Lady. (Nossa Senhora dos Remédios). Maar liefst 600 treden telt de trap naar deze 

kerk. De liefhebber mag ze lopen, naar beneden wel te verstaan.  

 

 

Gelegen op een hoogte van 600 meter, heeft de kerk een prachtig monumentaal barok heiligdom, toegewijd 

aan Nossa Senhora dos Remédios. De noodlijdende gelovigen richten hun smeekbedes tot haar en vinden 

hier verlichting voor hun kwalen.  

  

In het belendende Casa de Presunto gaan we vervolgens streekproducten proeven als sparkling wine en 

Lamego Ham, een traktatie.  

 



Scott Bilsen Travel Porto & Dourovallei – 20 tm 25 juni 2020 scottbilsentravel.com 

 

Rond het middaguur rijden we door naar Quinta do Vallado, wederom een Portproducent die bijzonder 

hoog staat aangeschreven. Hier maken we kennis met hun diverse kwaliteiten port tijdens een heerlijke, 

lichte lunch en natuurlijk bezoeken we ook hun imposante kelders. Opvallend aan Quinta do Vallado is hun 

eigentijdse, moderne architectuur, die in alle uitingen is voortgezet. Daarna rijden we terug naar Pinhao. 

 

Een uurtje tijd voor u zelf want om 18.00 uur worden we verwacht bij het vermaarde Quinta do Noval,  

vlak bij het Vintage House, voor een ontvangst, bezoek aan de kelders, kleine proeverij en een heerlijk diner 

in The Private Dining room van deze Quinta. Noem het gerust een VIP-ontvangst. 

 
Quinta do Noval, een van de hoogst geklasseerde Portproducenten… 

Aan het eind van de avond, rond 22.30 uur, keren we terug naar The Vintage House. 
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DAG 3 - Maandag 22 juni 2020 

Vandaag maken we een boottocht op de Douro met Rabelo’s – originele boten waarmee de portvaten 

stroomafwaarts naar Vila Nova de Gaia werden vervoerd – naar Quinta do Panascal van Fonseca-

Guimaraens. Na een wandeling door de wijngaarden, gaan we daar heerlijk lunchen, met een fabuleus 

uitzicht op de wijngaarden. We nemen daar heerlijk de tijd voor, een heerlijk relaxte dag. 

 

 

Na de lunch varen we terug naar het Vintage House, waar we rond de klok van half vier arriveren.  

 

De rest van de middag heeft u vrij. 

Om 19.30 serveren we het apéritief op het terras, waarna we ons wederom culinair laten verwennen. 

Vanzelfsprekend schenken we daarbij een paar passende wijnen. 
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DAG 4 - dinsdag 23 juni 2020 

Dé feestdag van Porto, want vandaag wordt de heilige Johannes de Doper, beschermheilige van de stad,  

geëerd en gevierd. Volop feest. En morgen komt daar de befaamde Rabelo Regatta nog overheen. 

 

 
 

We reizen vandaag terug naar Porto en wel per trein over het enkelspoor langs de Douro vanaf het 

stationnetje, vlak bij The Vintage House in Pinhao helemaal naar het San Bento kopstation in het centrum 

van Porto – beroemd om zijn blauwe tegeltableaus. Een goed verzorgd lunchpakket krijgen we van het 

hotel mee voor onderweg en we hebben een privé-compartiment. 

 

Na aankomst in Porto – rond half drie – gaan we eerst even inchecken in het Infante de Sagres Hotel. Om 

15.15 uur ontmoeten we onze gids bij het hotel en brengen we met een bezoek aan de stad Porto, het oude 

centrum, de kerk van de heilige Franciscus en het Beursgebouw en we worden deelgenoot van de grootse 

festiviteiten die vandaag en morgen de stad in hun greep hebben. Geen mooier moment om Porto te 

bezoeken dan vandaag, vanavond en morgen.  

Het São João feest is één van de grootste en leukste feesten van Europa en ook hooggewaardeerd 

door de toeristen die er ieder jaar weer massaal op afkomen. Traditioneel worden dan gegrilde 

sardientjes en paprika gegeten in de hele stad mét natuurlijk een glas Portugese wijn. Er gaan 

duizenden papieren warmelucht-ballonnen de lucht in, een schitterend spektakel, er zijn 

openluchtconcerten en om middernacht is er de onvolprezen vuurwerkshow boven de rivier de Douro. 
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Bij de ondergang van de zon start dit prachtige spektakel. Allerlei warme lucht ballonnen worden 

opgelaten door de hele stad heen. Wanneer je hierbij bent voelt het alsof je in een sprookje staat, en 

dat is natuurlijk ook wel een beetje zo in een stad als Porto. Wil je meedoen? Zorg dan dat je een 

ballon bij je hebt of dat je er eentje koopt in de stad! Het werkt heel makkelijk door de brander 

onderaan de ballon. Vervolgens zorgt de warme lucht voor de rest en stijgt je ballon tot grote hoogte! 

 

Middernacht is er een vuurwerkspektakel boven de Douro rivier. Dat gaan we natuurlijk meemaken, 

want we hebben prefecte plaatsen in het Pestana Vintage restaurant aan de Dourorivier. 

De oevers van (beide kanten van) de Douro stromen vol toeschouwers maar ook vanaf hoger gelegen 

punten heb je een prima overzicht. Wat je te zien krijgt is een multimediashow met muziek. Heel mooi 

en de moeite waard. Vuurwerk wordt afgestoken vanaf het water vanuit verankerde, speciale boten en 

vanaf de Luís I brug. 
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DAG 5 – woensdag 24 juni 2020 

Vandaag brengen we een bezoek aan de overkant van Porto, Vila Nova de Gaia, waar alle grote 

Portshippers (portproducenten) hun opslagkelders hebben. Wij bezoeken Taylor’s, een vooraanstaand huis, 

waar we een privérondleiding krijgen een exquise portproeverij en een heerlijke lunch. 

  

En daarna is er nóg een apotheose: wij gaan getuige zijn van de Rabelo Regatta, de jaarlijkse race op de 

Douro tussen de oude Rabelo boten, waarmee vroeger de port vanaf de Quinta’s die landinwaarts gelegen 

zijn, stroomafwaarts naar de opslagkelders in Vila Nova de Gaia werden vervoerd. Een schitterend 

spektakel waarvan je toch ééns in je leven getuige moet zijn geweest. 

 
 

Om 15.15 uur gaan we daarom op de kade van Vila Nova de Gaia een Private Rabelo Cruise maken met 

natuurlijk een glaasje port en lekkere tapa’s binnen handbereik. Op deze manier kunnen we de Regatta 

perfect volgen, neen, zijn we er als het ware onderdeel van… 

Aan het eind van de dag keren we terug in het hotel om ons even op te frissen voor het  

slotdiner in het DOP Rui Paula Restaurant. 
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DAG 6 – donderdag 25 juni 2020 

Na het ontbijt vangt de thuisreis aan. Wellicht een beetje vermoeid maar zeer voldaan kijken we terug op 

een vijftal   o n v e r g e t e l i j k e    dagen in Porto en de Dourovallei. Om 09.00 uur vertrekt de bus naar 

het vliegveld voor onze vlucht van 11.35 terug naar Schiphol-Amsterdam. 

We gaan met maximaal 16 personen en Gijs van Bilsen zelf. Kosten persoon bedragen 2750,- per persoon, 

alles inbegrepen, inclusief prachtige wijnen vanzelfsprekend. Het zal u aan niets ontbreken! Kleine 

wijzigingen in het programma voorbehouden. Toeslag eenpersoonskamer bedraagt 720,-  Inschrijvingen 

worden op volgorde van binnenkomst gehonoreerd. 

 


