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Drie dagen genieten in Porto met prachtige ontvangsten, 

heerlijke lunches en perfecte diners. 

U komt als een echte Portkenner terug! 

 

 

Dag 1 

Vlucht Amsterdam – Porto. Na aankomst aan het eind van de ochtend is een transfer voorzien met 

luxe bus naar het centrum van Porto, het Porto A.S. 1829 Hotel, een prachtig hotel hartje 

centrum. Hier verblijft u 2 nachten. 

  

 

Even inchecken en daarna gaat u lekker lunchen op het terras van het restaurant van dit hotel – Galeria do 

Largo - niet alleen genietend van de heerlijke Portugese keuken maar zeker ook van de mooie entourage om u 

heen. U verkeert meteen in Portugese sferen… 
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Na de lunch ontmoet u uw gids voor een eerste kennismaking met de stad. Via het oude centrum, de Francesco 

kerk, het Paleis der Schone Kunsten en de beroemde boekenwinkel Alfarrabista, wandelt u naar beneden, naar 

de geheel gerestaureerde kade van Porto, die tegenwoordig hèt trendy uitgaanscentrum van de stad is 

geworden. Volop terrasjes en leuke restaurantjes zijn hier gevestigd. U gaat dat wel zien. 
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Om 18.00 uur stapt u op de boot voor een privé boottocht op de Douro, waarbij u niet alleen de stad Porto, 

prachtig gebouwd tegen de heuvel aan de noordzijde van de Douro in volle glorie in ogenschouw kunt nemen 

maar ook – aan de andere kant van de rivier – een goede indruk krijgt van Vila Nova de Gaia. 

Oh ja, er wordt vanzelfsprekend een lekker glas witte port geschonken met een heerlijk tapas-hapje erbij. 

Uitzicht op de stad Porto, gelegen op de noordelijke oever van de Douro. 

Uitzicht op Vila Nova de Gaia, aan de zuidelijke oever van de Douro. 

 

In Vila Nova de Gaia bevinden zich alle kelders van alle grote Portshippers – Portproducenten – die vanuit hun 

Quinta’s - wijnboerderijen gelegen aan de Douro landinwaarts - hun jonge port in grote fusten per boot 

(Rabelo’s) naar hier verscheepten om te rusten en te lageren en uiteindelijk gebotteld te worden. 

Vanzelfsprekend gaat u ook een paar kelders bezoeken. 

Na afloop van deze boottocht – en twee glaasjes witte port – begeeft u zich naar het DOP Rui Paula restaurant, 

tien minuten lopen. Haute Cuisine. Daar is een tafel voor u gereserveerd.  

  
Na afloop van het diner terug naar het hotel lopen vergt niet meer dan 1 minuut… 
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Dag 2 

Na het ontbijt wacht de gids u op voor een tweede kennismaking met Porto. Een interessante stadswandeling 

van twee uurtjes, die rond het middaguur tevens wordt gecombineerd met allerlei lekkere hapjes, een paar 

glaasjes Port en heerlijke tapas. Noem het dus een cultureel-culinaire tour door Porto. 

  

   

Om 13.30 uur – na de tapaslunch dus – is een rondleiding door het imposante Palacio da Bolsa 

gepland, het oude Beursgebouw, dat een rijke pracht en praal uitstaalt. 

 

 

Het Palácio da Bolsa werd in 1842 gebouwd door de Portugese architect Joaquim da Costa Lima. De rijk 

gedecoreerde zalen maken duidelijk dat de handel een belangrijke rol speelde in het Porto van de 19e eeuw. 
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Na afloop – tweede helft van de middag – heeft u een paar uurtjes vrij om van de stad te genieten en 

misschien wel even te gaan shoppen of natuurlijk een heerlijk glas witte port on the rocks met ginger 

ale en een schijf limoen te drinken, verrassend lekker. Op een van de terrasjes aan de kade natuurlijk. 

   

 

Het diner vanavond is een van de beste kleine restaurantjes van Porto, het ODE Porto Wine House, 

grote klasse! Dat wordt nóg een keer culinair genieten! Met natuurlijk de beste Portugese wijnen. 
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Dag 3 

Een volledige dag PORT vandaag in Vila Nova de Gaia, aan de overkant van de Douro, waar alle grote 

Porthuizen hun opslagkelders hebben en de meest fabuleuze Port-typen ‘componeren’. 

In de ochtend wordt u verwacht bij Fonseca-Guimaraens. Dat begint meteen op hoog niveau ! 

 

Een ontvangst, rondleiding en natuurlijk kleine proeverij van heerlijke portwijnen staan op het menu! 
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En daarna gaat u naar Graham’s Port, nóg zo’n grote naam op het gebied van topklasse Ports !  

Hier bent u van harte welkom voor een goed verzorgde lunch in hun Vinum restaurant dat uitzicht 

biedt over de Douro en op de stad Porto, gevolgd door een uitbreide privé-tour en proeverij van hun 

mooiste Portwijnen. 
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Het VINUM Restaurant van Graham’s biedt een prachtig uitzicht over de Douro. Een heerlijk relaxte middag en 

afsluiting van een prachtige Portreis. Misschien kunt u wel buiten lunchen. 

 

Aan het eind van de middag – rond de klok van 17.00 uur – rijdt u langs het hotel om uw bagage op 

te halen en naar het vliegveld te gaan. Inchecken is vanaf 18.00 uur. U vliegt om 20.05 uur en bent, 

met een uurtje tijdverschil, tegen middernacht thuis. 

 


