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Cruise : De Douro, rivier van goud 

10/05 – 17/05/2020 

27/09 – 04/10/2020 
Unesco werelderfgoed, wijncultuur & gastronomie in de bakermat van Portugal 
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Dag 1 : Brussel - Porto 

Lijnvlucht naar Porto. Transfer naar de haven van Porto (Vila Nova de Gaia) en inscheping aan boord van de M/S Queen 

Isabel. Welkomstcocktail en diner aan boord. 

Dag 2 : Regua – Lamego – Pinhao 

’s Morgens vroeg vertrek uit Porto. Geniet de ganse voormiddag aan boord van uw drijvend hotel, terwijl de mooiste 

landschappen aan u voorbijglijden. Kleine dorpjes liggen als het ware midden in de olijf- en wijngaarden. Lunch aan boord. 

Aankomst in Regua in de vroege namiddag, poort tot de wijnregio Alto Douro. In de namiddag vertrek per autocar naar 

Lamego, één van de meest historische steden in de Douro vallei. Begeleid bezoek aan de stad met de kathedraal, het 

bisschopspaleis, de Moorse kasteel ruïne en veel herenhuizen uit de 16
de

 en 18
de

 eeuw,  de meer dan 600 treden van de 

dubbele trap versierd met Azulejos. U zal ook de gelegenheid hebben om het museum van Lamego te bezoeken met 

interessante collectie schilderijen en Vlaamse wandtapijten. ’s Avonds diner in een prachtig wijngoed. Daarna terugkeer 

naar het schip in Pinhao en overnachting aan boord. 

Dag 3 : Vega Terron – Castelo Rodrigo. 

 In de voormiddag vaart het schip tot Vega Terron, gelegen aan de Spaanse grens. We varen door de diepe valleien van de 

Douro, verbreed door verschillende dammen, die de stroom produceren voor Portugal. Lunch aan boord. In de namiddag, 

excursie naar Castelo Rodrigo. Op de top van een heuvel domineert dit middeleeuws dorp. Wandeling door de smalle, 

steile straatjes van het dorp, met prachtige gevels en ramen in Manuelstijl. Bezoek aan de ruïnes van het kasteel en de 

Reclamador kerk. ’s Avonds wordt u uitgenodigd op het diner van de kapitein. 

Dag 4 : Vega Terron – Salamanca – Barca d’Alva. 

Vertrek per autocar voor een dagexcursie naar Salamanca, geklasseerd als UNESCO Werelderfgoed voor de pracht en 

praal van de stad. Panoramische rondrit met o.m. de Plaza Mayor, één van de mooiste monumentale pleinen van Spanje. 

Bezoek aan de universiteit, opgericht in 1215,  en de Nieuwe Kathedraal gebouwd tussen 16
de

 en 18
de

 eeuw, een prachtige 

mix van gotiek, renaissance en barok. De gevel is fantasierijk met fijn snijwerk en figuren uit steen. Lunch met locale 

specialiteiten in een restaurant in de stad. Vrije tijd in de namiddag. Terugkeer aan boord in Barca d’Alva. Diner en 

overnachting. 

Dag 5 : Regua – Mateus. 

In de voormiddag vaart het schip terug richting Regua, doorheen de romantische vallei van de Douro en een uniek kader 

tussen de wijngaarden. Lunch aan boord. In de namiddag, bezoek aan een prachtig wijngoed met schitterend uitzicht over 

de Douro vallei en degustatie. Vervolgens bezoeken we het Paleis van Mateus, een elegant landhuis uit de 18
de

 eeuw, een 

echte parel van barokkunst. De tuinen zijn wondermooi. Terug aan boord in Regua. Diner en overnachting. 

Dag 6 : Regua – Porto. 

In de voormiddag varen we richting Porto, met aankomst rond de middag. Lunch aan boord. In de namiddag vertrek per 

autocar voor een begeleid stadsbezoek. Porto is gelegen aan de monding van de Douro. Het historisch centrum prijkt op de 

lijst van UNESCO Werelderfgoed. De iconische dubbeldek brug is ontworpen door een leerling van Gustave Eiffel. In het 

hart van de stad bezoeken we de kathedraal “Sé”, waarvan het plein een prachtig uitzicht biedt op de rivier en de stad. Het 

bezoek aan de stad eindigt in één van de wijnkelders met degustatie. ’s Avonds, diner en folklore show aan boord. 

Dag 7 : Guimaraes – Braga. 

’s Morgens vertrek per autocar naar Guimaraes, gelegen in het noordwesten van Porto en geboortestad van de eerste 

koning van Portugal, Alfonso Henriques. Ontdek het historisch centrum, langs het Largo da Oliveira en bezoek het kasteel 

van de hertogen van Braganca, waarvan de architectuur doet denken aan de kastelen van Bourgogne. Lunch in een 

plaatselijk restaurant. In de namiddag bezoek aan Braga, ook bekend als het “Rome van Portugal”. Braga is tot op vandaag 

nog steeds een van de belangrijkste religieuze centra van het land. Wandeling door het historisch centrum. Bezoek aan de 

kathedraal, gebouwd in de 12
de

 eeuw, het symbool van de stad en oudste kathedraal van Portugal. ’s Avonds diner en 

fadovoorstelling aan boord. 

Dag 8 : Porto – Brussel. 

Na het ontbijt, ontscheping en transfer naar de luchthaven. Vlucht naar Brussel.  
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Prijzen per persoon  

Luxe kajuit met balkon – Panorama dek  : 2.895,- € per persoon  single : 4.495,- € 

Inbegrepen : 

 Bustransfer Hasselt – Zaventem – Hasselt 

 Vlucht Brussel – Porto – Brussel 

 Alle busvervoer zoals vermeld in het programma 

 7 overnachtingen aan boord van M/S Queen Isabel ***** in de gekozen kajuit 

 Vol pension vanaf het avondmaal op dag 1 tot het ontbijt laatste dag 

 Wijn, bier, water, softdrinks en koffie/thee inbegrepen bij alle maaltijden aan boord en tijdens de excursies. 

 Welkomstcocktail 

 7 begeleide excursies zoals beschreven met gebruik van audiosysteem 

 Activiteiten aan boord : folklore show en speciale fado avond 

 Gala diner met de kapitein 

 Dinner in een wijngoed, dranken inbegrepen 

 Bagage dragers voor de cruise 

Niet inbegrepen :  

 Andere dranken dan diegene die vermeld zijn 

 Fooien voor personeel aan boord  (7,- € per persoon/dag) 

 Fooien voor gidsen en chauffeurs tijdens de uitstappen (volgens eigen appreciatie) 

 Reisverzekering : 25,- € per persoon 

 Reis- en annulatieverzekering :  7,5 % 

 Enkel annulatie verzekering : 6,5 % 


