Wine & Dine

Vanaf

€ 855 p.p.
p

HARTELIJKE GASTVRIJHEID
& RIJK HISTORISCH ERFGOED

9-daagse rondreis met huurwagen of eigen wagen
•
•
•

Bezoek aan wijnkelders met degustatie
Overnachtingen in karaktervolle logies, waaronder wijnhuizen
Rondreis door de Douro-vallei en het kleine wijngebied Bairrada

Meer info bij uw reisagent of op www.imaginetravel.be

V.U.: ImagineTravel, Koningin Astridlaan 29 (b.4), 8200 Brugge. Lic 7165

Dag 1 Porto – Ponte de Lima (± 90km)
Rechtstreekse vlucht naar Porto en ophalen van de huurwagen. Rit naar het pittoreske stadje Ponte de Lima,
genoemd naar de van oorsprong Romeinse brug over de rivier. 2 overnachtingen in het statige landhuis Paço de
Calheiros. Hier wordt al 3 generaties vinho verde (licht sprankelende wijn) geproduceerd.
Dag 2 Ponte de Lima
Verken de kronkelige straatjes en intieme pleinen in de architecturaal mooie stad Viana do Castelo of het
indrukwekkend natuurschoon van het nationale park Peneda-Gerês.
Dag 3 Ponte de Lima - Guimarães (± 60km)
In de groene Minho streek liggen 2 van de oudste steden van het land: Guimarães en Braga. Het is aangenaam
wandelen in Guimarães, de eerste hoofdstad van Portugal en Unesco Werelderfgoed. De middeleeuwse wijk van het
centrum wordt gedomineerd door het imposante kasteel met acht torens. 2 overnachtingen in Casa de Sezim, een
mooi landhuis waar sinds 1930 gerenommeerde vinho verde wordt verbouwd.
Dag 4 Guimarães – Braga
Een uitstap naar de studentenstad en religieus centrum Braga en het bedevaartsoord Bom Jesus do Monte omgeven
door een groen park loont de moeite.
Dag 5 Guimarães - Ferrão/Douro Vallei (± 120km)
Rit via Amarante, een kleine parel aan de rivier Tâmega en aan de voet van het Serra do Marão gebergte, naar Ferrão
aan de rechteroever van de Douro. Verblijf van 2 nachten in Quinta da Veiga, producent van port- en Dourowijnen.
Dag 6 Ferrão/Douro Vallei
De vallei van de Douro is een uniek landschap van steile oevers met duizenden terrassen, traditionele quintas en
afgelegen dorpen. Places to visit: het treinstation in Pinhão, het aantrekkelijke stadje Lamego of het archeologisch
park in Vila Nova de Foz Côa.
Dag 7 Ferrão - Anadia (±200km)
De route brengt u naar het kleine wijngebied Bairrada. De regio geniet de directe afkoelende invloed van de oceaan
en maakt met zijn lokale Bicaldruif eerder volle, maar tegelijk verfijnde witte wijnen. Het prachtig onderhouden en
karaktervolle landhuis Casa de Mogofores biedt onderdak voor 2 nachten.
Dag 8 Anadia
In de omgeving: de universiteitsstad Coimbra, de romeinse opgravingen in Conímbriga, het magische woud van
Buçaco, deels bos en deels arboretum en de kuuroorden Luso en Curia.
Dag 9 Anadia - Porto (± 105km)
Rit naar de luchthaven en inleveren van de huurwagen.

Inbegrepen
8 overnachtingen in een standaard kamer met ontbijt:
o 2n Paço de Calheiros
o 2n Casa de Sezim
o 2n Quinta da Veiga
o 2n Casa de Mogofores
1 diner per hotel (zonder dranken)
Welkomstdrink in alle hotels
Bezoek aan de wijnkelders + degustatie
Niet inbegrepen
o Vluchten
o Huurwagen
o Verzekeringen
Prijzen onder voorbehoud van beschikbaarheid.

Periode
02/04-31/12/2021

Prijs p.p.*
€ 855

Single supplement: +250€

•

Prijzen p.p. (in dubbel). Aanbod geldig
volgens beschikbaarheid.

