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CULINAIR PORTUGAL TIJDENS EEN BIJZONDERE RONDREIS

Reistype: Rondreis
Aantal dagen: 12

Ontdek Portugal op zijn lekkerst: wijnproeverijen en culinair
genieten
Houd jij van de fijnere dingen in het leven, waaronder luxueus dineren en exquise wijnen ? Zo ja, heb je dan
al eens aan Portugal gedacht? Dit oude, bijzondere en toch nog onontdekte land biedt ongelooflijk lekker
eten en de heerlijkste wijnen die vaak onterecht over het hoofd worden gezien.
Ben je een connaisseur en zoek je dit jaar een andere, inspirerende culinaire bestemming overspoeld met
de heerlijkste wijnen? Waarom dan niet eens het verrassende Portugal ervaren? Een bezoek aan dit
romantische land is altijd de moeite waard. Maar tijdens deze unieke culinaire rondreis door Portugal voedt
onze privégids & chauffeur niet alleen je honger naar cultuur, hij zorgt ook voor extra stimulering van je
smaakpapillen.

Samen met je partner, een of meerdere vrienden of je gezin Portugal verkennen? Je gezelschap van 2 tot 6
personen beschikt gedurende de hele rondreis over een privégids & chauffeur. Je culinaire
ontdekkingstocht van 12 dagen/11 nachten begint in de luchthaven van Lissabon en eindigt in de
luchthaven van Porto. Tussen de culinaire ervaringen omvat het reisprogramma ook verschillende
wandelingen, waarvan sommige op steile wegen. Comfortabele wandelschoenen zijn dus essentieel.
Vergeet zeker ook je camera niet!

Samengevat reisschema Culinair Portugal
Hierna vind je een samenvatting van het reisschema voor deze speciale 12-daagse culinaire rondreis door
Portugal. Mocht je iets speciaals willen zien of doen, dan passen we het reisschema met plezier aan je
wensen aan. Laat het ons weten voordat je je boeking bevestigt!
En aangezien het om een culinaire rondreis door Portugal gaat, heb je uiteraard bijna elke dag de
mogelijkheid om wijnen te proeven en heerlijk te dineren. Je gids staat je met raad en daad bij om
uitgelezen restaurants en de beste wijnhuizen te kiezen voor jouw culinaire avontuur. Uiteraard zoveel
mogelijk rekening houdend met je persoonlijke smaak en budget. Weet echter dat er voor deze rondreis
wel een iets groter budget nodig is voor de maaltijden, de wijnproeverijen en de 4- of 5-sterrenhotels die
we aan je voorstellen. Een ander hotel of restaurant kiezen is niet op alle plaatsen mogelijk, omdat het niet
kan binnen het voorgestelde reisschema. We geven dit in het reisschema duidelijk aan.
Waar het mogelijk is om zelf je hotel te kiezen, selecteer dan een verblijfsaccommodatie die binnen het
traject van de culinaire rondreis door Portugal ligt. Is dit niet het geval, dan kunnen we een supplement
aanrekenen.
Boek nu je speciale rondreis ‘Culinair Portugal’

Programma
D ag 1
Aankomst luchthaven Lissabon en bezoek stadswijk naar
keuze
Op deze eerste dag van je speciale rondreis ‘Culinair Portugal’ word
je in de luchthaven van Lissabon verwelkomd door onze
deskundige, Engelstalige gids . Van daaruit brengt je privégids &
chauffeur je naar je hotel zodat je je even kunt opfrissen. Afhankelijk
van de aankomsttijd van je vlucht, is een begeleid bezoek aan een
van de stadswijken van Lissabon mogelijk.
Trek je wandelschoenen aan, strek je benen en geniet van deze
prachtige stad. Lissabon is gebouwd op zeven heuvels, zodat
sommige straten nogal steil kunnen zijn. Houd er ook rekening mee
dat de meeste straten geplaveid zijn met kasseien en voorzien zijn
van nogal smalle voetpaden.
Na of tijdens deze wandeling, die je meteen in de sfeer van
Lissabon brengt, kies je een restaurant voor het diner. Vraag tips
aan je gids!

Samenvatting van de dag
Welkom in de luchthaven van Lissabon
Transfer naar je hotel
Een kort bezoek aan een van de stadswijken, afhankelijk
van je aankomsttijd
Overnachting in Lissabon

D ag 2
Arrábida
Pak je koffer, want vandaag trekken we in zuidelijke richting. We
rijden over de rivier de Taag naar de rand van het natuurreservaat
Arrábida in de Alentejo streek. Met een bezoek aan een familie
wijnmakers met bijna twee eeuwen ervaring is onze culinaire
rondreis door Portugal meteen ingezet.
De familie heeft meerdere quintas met elk een eigen sfeer en
druivensoorten. Vandaag bezoeken we een van hun wijngaarden
en het bijbehorende wijnmuseum. Desgewenst organiseren we een
wijnproeverij.

Setúbal
Na dit bezoek passeren we de stad Setúbal op weg naar een
restaurant in de buurt van het Estuário do Sado (monding van de
Sado-rivier). Dit restaurant staat bekend om zijn regionale
delicatessen, een combinatie van de smaken van het binnenland
van de Alentejo en lekkers uit de rivier en de oceaan.
Overnachting in de buurt van het natuurreservaat, eventueel in
een kasteel-hotel.

Samenvatting van de dag
Bezoek aan een wijngaard en wijnmuseum , met of zonder
wijnproeverij
Vertoeven en genieten in de buurt van het Estuário do Sado
Overnachting in de buurt van het natuurreservaat

D ag 3

Wijnproeverij Herdade
Na het ontbijt zetten we onze culinaire rondreis door Portugal
landinwaarts verder om een fantastische Herdade (landgoed) te
bezoeken, gelegen in een betoverend, sereen landschap. De
wijnen zijn al herhaaldelijk bekroond voor hun premium kwaliteit.
Als aanvulling op de wijnproeverij raden we je aan om hier ook
te lunchen!

Beja
Onderweg naar onze volgende bestemming houden we kort halte
om de sfeer van Beja op te snuiven. Vandaag is dit een vredig
stadje, maar in het verleden heeft het een belangrijke rol gespeeld
bij de verdediging van de grenzen van Portugal. Het imposante 13eeeuws kasteel, gebouwd op eerdere vestingwerken van de Moren
en de Romeinen, getuigt van de conflictrijke geschiedenis van dit
stadje. Met zijn 197 treden is de 40 meterhoge toren de hoogste van
Portugal. Boven word je beloond met een sensationeel uitzicht over
Beja en de onderliggende glooiende vlakten.

Évora
We rijden daarna verder naar de historische stad Évora. Naast de
Romeinse tempel heb je een luxehotel, waar je eventueel
kamers kunt reserveren. Nadat je geïnstalleerd bent, kun je op je
gemak een wandelingetje maken, met of zonder begeleiding
van onze gids. Of wil je liever gewoon lekker zitten en
ontspannen? Kan ook!
Voor het diner ’s avonds kunnen we een voortreffelijk restaurant
voorstellen, te midden van de rust en de stilte. Laat je gids gerust
weten of je hierin geïnteresseerd bent, zodat hij voor de
reservatie kan zorgen.

Samenvatting van de dag
Wijnproeverij en eventuele lunch bij een Herdade
Kort bezoek aan de stad Beja
Overnachting in Évora

D ag 4
Wijnproeverijen in de omgeving van Évora
Laat deze ochtend je koffer maar in het hotel, want vanavond
slaap je hier weer. Vandaag bezoeken we verschillende
wijngaarden in de omgeving van Évora, elk met hun eigen
unieke karakter. Je geniet van de uitgestrekte wijngaarden,
olijfboomgaarden en de talrijke velden met lokale gewassen die
vaak biologisch worden geteeld.
Je krijgt niet alleen de mogelijkheid om veel verschillende
wijnen te proeven, je kunt ook heerlijk lunchen bij een van de
wijnmakers.
Na al het degusteren en savoureren, rijden we terug naar Évora,
waar je kunt rusten of een korte wandeling maken (eventueel
onder begeleiding van de gids). Voor het diner kan onze gids je
nog een ander uitstekend restaurant voorstellen.

Samenvatting van de dag
Bezoeken aan verschillende wijngaarden met eventueel
wijnproeverijen en lunch
Vrije tijd of begeleide wandeling in Évora
Overnachting in hetzelfde hotel in Évora

D ag 5
Wijnproeverijen
Na een goede nachtrust en ontbijt is het tijd om je koffer te
pakken. We gaan op pad naar een wijngaard in de glooiende
heuvels ten noorden van Lissabon voor een wijnproeverij. Deze
wijngaard biedt ook een heerlijke gastronomische lunch aan.
Laat je gids weten of hij deze voor jou mag reserveren.

Buddha Eden tuin
Daarna gaan we naar de Quinta dos Loridos gelegen naast de
beroemde Buddha Eden tuin. Deze uitzonderlijke oosterse tuin van
35 hectare, de grootste van Europa, heeft talloze Boeddhabeelden
en andere sculpturen, pagodes en een heus terracottaleger. Een
monumentale plek om in rond te dwalen en de kunstwerken te
bewonderen.
Ben je met minstens 6 personen, dan kan je gids een wijnproeverij
in de wijnkelder van de quinta reserveren.

Óbidos
Na dit bezoek is het de hoogste tijd om verder te gaan naar onze
volgende bestemming: Óbidos. Dit middeleeuwse, ommuurde
stadje is een van de meest pittoreske en best bewaarde
vestingstadjes van Portugal. Je wordt halsoverkop verliefd op
het labyrint van smalle, geplaveide straatjes en charmante
ineengedoken huizen, bewaakt door een stoer kasteel dat nu
een hotel is. Je gids vertelt je waarom dit stadje een romantische
bijnaam heeft gekregen. Mis ook de kans niet om een Ginjinha
de Óbidos te proeven, een kersenlikeur op een unieke wijze
geserveerd in een chocoladen kopje.
We stellen voor om te overnachten in Caldas da Rainha, in een
4-sterren hotel met een uitstekend restaurant.

Samenvatting van de dag
Bezoek aan een wijngaard ten noorden van Lissabon en
wijnproeverij met eventueel gastronomische lunch
Bezoek aan Buddha Eden tuin met eventueel een
wijnproeverij
Bezoek aan het middeleeuwse stadje Óbidos
Overnachting in Caldas da Rainha

D ag 6
Wijnproeverij Dão-streek
Na het ontbijt geniet je van wat rust tijdens een langere rit naar
het noorden van Portugal, waar we een quinta bezoeken in de
buurt van Viseu. De quinta ligt in het hart van de Dão-streek, net
ten zuiden van de Douro-vallei. Dão-wijnen behoren tot de
meest gewaardeerde wijnen in Europa, dus houden we hier een
proeverij.
Voor de lunch raden we een hoogstaand Portugees restaurant
aan in het hart van de historische stad Viseu. De oprichter van dit
restaurant zocht in alle dorpen van de regio naar oude,
inheemse recepten die generatie na generatie mondeling zijn
doorgegeven. Het resultaat is een uniek menu!

Viseu
Na de lunch is het hoog tijd om het historisch centrum van Viseu
met zijn smalle middeleeuwse straatjes te ontdekken. Op het plein
bij de kathedraal vergaap je je aan de vele verbazingwekkende
granieten gebouwen.
In het historische centrum kan je gids een ander gastronomisch
restaurant aanbevelen met een traditionele en gezellige sfeer. De
gerechten kunnen natuurlijk gepaard gaan met voortreffelijke
wijnen.
Je kunt overnachten in een 5-sterrenhotel buiten het stadscentrum
waar je geniet van een panoramisch uitzicht over het landschap.

Samenvatting van de dag
Bezoek en wijnproeverij in de Dão-regio
Begeleide wandeling in het historische centrum van Viseu
Overnachting in Viseu

D ag 7
Douro-vallei
Vandaag zetten we onze culinaire rondreis door Portugal verder in
noordelijke richting naar de Douro-vallei, een wijngebied dat door
UNESCO als werelderfgoed is erkend. We bezoeken een prachtig
gelegen quinta op de rechteroever van de rivier de Douro. Door de
eeuwen heen heeft deze quinta Douro- en portowijnen
geperfectioneerd. Bovendien produceren ze hier ook een van de
beste extra vierge olijfoliën van de regio.
We nemen zeker de tijd voor een wijnproeverij op de quinta. In de
omgeving zijn diverse mogelijkheden om te lunchen.
Hoewel er op een latere dag in het reisprogramma tijd voorzien is
voor een cruise op de Douro-rivier, kun je er vandaag ook al voor
kiezen om een boottocht te maken. Of misschien wil je meteen naar
het 5-sterrenhotel aan de oever van de Douro dat we speciaal voor
jou hebben uitgekozen om er te genieten van een kamer met
uitzicht op de rivier en de vallei.

Samenvatting van de dag
Bezoek aan en wijnproeverij in een quinta aan de Dourorivier
Eventueel boottocht op de Douro
Overnachting in een door ons gekozen 5-sterrenhotel aan
de oevers van de Douro

D ag 8
Rustdag in de Dourovallei
Geniet van wat rust en maak tijd om het prachtige uitzicht over het
met wijnranken beklede landschap van de Douro-vallei te
bewonderen. Neem een duik in het verwarmde zwembad van het
hotel, volg een van de vele natuurpaden en proef de geuren en
kleuren van de botanische tuin. Of geniet van een van de luxueuze
spabehandelingen die door het hotel worden aangeboden.
Zo ben je totaal ontspannen voor het diner in het uitstekende
restaurant van het hotel met lokale en zelfgekweekte groenten en
kruiden en de beste wijnen uit de Dourovallei.

Samenvatting van de dag
Geniet van een ontspannende dag op deze prachtige
locatie
Overnachting in hetzelfde 5-sterrenhotel

D ag 9
Wijnproeverij in de Minho-streek
Vandaag trekken we verder naar het meest noordelijke punt van
Portugal aan de grens met Spanje voor een bezoek aan een quinta
in de Minho-streek. Deze quinta is een pionier in de creatie van
Alvarinho-wijn, die alleen in deze regio wordt gemaakt. De quinta
profiteert van een beschermende bergketen die de perfecte
omstandigheden helpt creëren voor het telen van druiven.
Na de wijnproeverij is er tijd om in de omgeving te lunchen. Daarna
brengt onze culinaire rondreis door Portugal ons zuidwaarts naar
Braga, waar je in een 5-sterrenhotel buiten het stadscentrum kunt
verblijven.

Braga
Braga is een van de oudste steden van Portugal en is een
bruisende studentenstad. De kathedraal is de oudste van
Portugal (12de eeuw). In de namiddag heb je vrije tijd om alleen
of samen met je gids de stad te verkennen. Ontspan, neem de
tijd om door het historische centrum te kuieren, de vele kerken
en typische lokale huizen te bewonderen. Misschien heb je ook
wel zin in een kopje koffie in het beroemde café Brasileira.
Later op de avond beveelt je gids met plezier een van de beste
restaurants in het stadscentrum aan.

Samenvatting van de dag
Wijnproeverij in de Minho-regio
Vrije tijd in Braga: ontdek alleen of samen met je gids
Overnachting in Braga

D a g 10
Portwijnhuizen
Het is weer tijd om je koffer te pakken, want vandaag rijden we
na het ontbijt naar Porto. Je kunt hier in het hartje van Porto
logeren in een 5-sterrenhotel dat ooit een paleis was. Dit hotel is
ook handig gelegen omdat veel van de bezienswaardigheden in
de buurt liggen.
Vandaag ligt de focus op portwijn (of porto in het Vlaams). Deze
soort wijn wordt eigenlijk in de Douro-vallei gemaakt, maar de
stad Porto heeft er wat graag haar naam aan gegeven. De
portwijnhuizen die we bezoeken bevinden zich allemaal in de
buurt van de rivier. We wandelen dus van de ene naar de andere
en je kunt overal proeven en genieten van heerlijke snacks.

Porto
Na deze bezoeken is er vrije tijd om te winkelen , tenzij je verkiest
om samen met je gids enkele interessante bezienswaardigheden te
bezoeken.
’s Avonds helpt je gids jou, indien gewenst, om een eersteklas
restaurant te kiezen voor een onvergetelijke, gastronomische
ervaring. De meeste culinaire restaurants liggen op wandelafstand
van het hotel dat we hierboven hebben voorgesteld.

Samenvatting van de dag
Bezoek aan verschillende portwijnhuizen in Porto
Vrije tijd om te winkelen in Porto of een begeleide
wandeling met je gids
Overnachting in Porto

D a g 11
Porto stad of culinaire cruise op de Douro
Je hoeft niet te pakken vandaag, want je overnacht in hetzelfde
hotel.
Dit is je volledige laatste dag, dus waarom je culinaire reis niet
afsluiten met een cruise van een hele dag op de Douro-rivier!
Tijdens deze cruises wordt ook een lunch geserveerd. Cruzeiros
Douro biedt verschillende mogelijkheden aan.
Je kunt natuurlijk ook kiezen om nog een dag de stad Porto verder
te verkennen, met of zonder begeleiding van de gids.
’s Avonds kun je dineren in een ander uitstekend restaurant in de
gastronomische stad Porto.

Samenvatting van de dag
Cruise van een hele dag op de Douro of de stad Porto
verder verkennen met of zonder je gids
Overnachting in hetzelfde hotel in Porto

D a g 12

Luchthaven van Porto
Het is tijd om afscheid te nemen. Na het ontbijt, of later op de dag
afhankelijk van het vertrekuur van je vlucht, brengen we je naar de
luchthaven van Porto.

Samenvatting van de dag
Transfer naar de luchthaven van Porto

Praktische info
☛ We verwelkomen je in de luchthaven van Lissabon
☛ Aan het einde van de reis brengen we je naar de luchthaven van Porto
☛ Je reserveert zelf je hotelaccommodaties voor de overnachtingen. Kies deze bij voorkeur binnen het

traject van de speciale rondreis. Bekijk het traject van de rondreis ‘Culinair Portugal’ . Op dag 7 en 8 is
alleen het hotel dat wij voor jou hebben uitgekozen mogelijk.
☛ Kies je voor een hotelaccommodatie die buiten het traject valt, dan kunnen we een supplement

aanrekenen.
☛ Je kiest zelf waar je wilt lunchen en dineren. Indien nodig, vraag tips aan je gids.
☛ Je kunt het hele jaar door van deze speciale culinaire rondreis door Portugal genieten.

Goed om weten
De 12-daagse begeleide culinaire rondreis door Portugal is bedoeld voor 2 personen tot een groepje van
maximum 6 personen. Reis je alleen, met je partner, een of meerdere vrienden of je gezin? Jij en/of je
gezelschap genieten steeds van een exclusieve privébegeleiding tijdens de volledige rondreis door
Portugal. De prijs voor deze gegidste rondleiding langs de beste culinaire plekjes is berekend volgens de
bezetting van het voertuig.

Prijs per aantal deelnemers
Op basis van 6 deelnemer(s): € 109,00 per persoon, per dag
Op basis van 5 deelnemer(s): € 131,00 per persoon, per dag
Op basis van 4 deelnemer(s): € 163,00 per persoon, per dag
Op basis van 3 deelnemer(s): € 217,00 per persoon, per dag
Op basis van 2 deelnemer(s): € 327,00 per persoon, per dag

Inclusief
✓ Het lokale transport volgens het volledig hierboven beschreven reisschema, behalve wanneer we het

openbaar vervoer nemen
✓ Persoonlijke Engelstalige chauffeur & gids gedurende de hele rondreis en overal waar toegelaten (in

musea worden geen privé-gidsen toegelaten)
✓ Brandstof, tolgeld voor snelwegen, parkeerkosten, passagiersverzekering en btw

Exclusief
✗ De verschillende (al dan niet voorgestelde) hotelaccommodaties, de culinaire maaltijden (snacks,

lunches en diners), de entreegelden voor musea, de eventuele gids in de musea, de extra activiteiten,
het openbaar vervoer, de persoonlijke consumpties en uitgaven
✗ De wijnproeverijen en de eventuele aankoop van wijnen
✗ De riviercruises al dan niet met lunch
✗ De heen- en terugvlucht
✗ Het ophalen van en afzetten aan een andere luchthaven dan hierboven voorgesteld

Reserveer goed op
tijd!!
De excursies, minitrips en speciale reizen van Jinah Trans worden steeds populairder. Om teleurstellingen
te voorkomen, reserveer je best ruim van tevoren!

Onze andere excursies
Is dit niet de begeleide dagtrip die je in gedachten had? Bekijk dan zeker ook onze andere excursies. Vind je
nog steeds je gading niet, contacteer ons dan! We stellen graag een excursie op maat voor je samen.
Jinah trans verzorgt standaard uitstappen tot 7 personen. Ben je met een grotere groep? Contacteer ons
dan!
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