Jinah Trans Lda
Rua dos Carrascos 12 - 2500-642 Salir de Matos
mail: jan@jinahtrans.com - tel:+351 916 791 327 (Jan)

MINITRIP – 3-DAAGSE RONDREIS: BINNENLANDSE DOURO-STREEK
PORTUGAL

Reistype: Minitrip
Aantal dagen: 3

Begeleide minitrip door de glooiende wijnstreek van de
Douro
Deze 3-daagse begeleide minitrip in de Douro-streek neemt je mee naar het traditionele binnenland van de
Portugese noordelijke regio rond de Douro-rivier en we steken ook even de grens over naar Spanje.
Onze uiterst deskundige Engelstalige gids & chauffeur kent de Douro-streek als zijn broekzak. Met zijn
aanstekelijk enthousiasme laat hij je dit gebied ontdekken op een wel heel bijzondere manier.
Hieronder vind je een korte beschrijving van deze 3-daagse minitrip door de Douro-streek. Wens je tijdens
deze minitrip wijn te proeven? Laat het ons van tevoren weten en we zorgen voor de organisatie van een of
meerdere wijnproeverijen!
Reserveer nu je minitrip door de binnenlandse Douro-streek in Portugal.
Prijs: vanaf € 111 per persoon, per dag.

Programma
D ag 1
Historische stadjes langs de Douro-rivier
We verwelkomen je in de luchthaven van Porto en zetten onze
minitrip door de Douro-streek oostwaarts in naar Tarouca. In dit
stadje bevindt zich over de Varosa-rivier de Romeinse brug Ucanha
en de bijbehorende toren. De brug die je vandaag ziet, werd
gebouwd in de 14e-15e eeuw om een vorige Romeinse brug te
vervangen. De toren dateert uit de 15e eeuw, vormde de toegang
tot de monastieke gebieden en diende ook als tolstation.
De volgende halte is Peso da Régua waar we even stoppen om het
beroemde treinstation aan de oever van de Douro-rivier te
bewonderen.
Op weg naar onze volgende stop volgen we zoveel mogelijk de
Douro-rivier, zodat je echt van het uitzicht kunt genieten. We
passeren Pocinho, het oostelijke eindpunt van de Douro-spoorlijn
en stoppen dan bij het middeleeuwse stadje Torre de Moncorvo .
Vanaf de centrale ovaalvormige markt is het slechts een korte
wandeling naar de prachtige Igreja Matriz (kerk), een van de
grootste parochiekerken in Portugal. Een imponerend granieten
gebouw. De bouw ervan begon begin 16e eeuw en werd
uiteindelijk meer dan een eeuw later voltooid.
Onze minitrip door de Douro-streek leidt ons vervolgens naar
Castelo de Mogadouro , een middeleeuws kasteel dat gebouwd is
in de 12e eeuw en een grote rol heeft gespeeld in de geschiedenis
van de Tempeliers.

Ons laatste bezoek van de dag is aan Miranda do Douro, een
historisch en cultureel stadje gelegen aan de grens met Spanje en
de Douro-rivier die de twee landen scheidt. De kathedraal, waarvan
de bouw startte in de 16e eeuw, is verrassend groot en weelderig
voor zo'n klein stadje, maar vroeger was Miranda do Douro een
belangrijke plaats. De kathedraal (Sé in het Portugees) staat bekend
om zijn standbeeld van een jonge Jezus getooid in felgekleurde
kleding en met een hoge hoed. Een ander feit van dit stadje is dat
het zijn eigen taal heeft: het Mirandees, dat naast het Portugees
officiële erkenning kreeg voor lokale aangelegenheden.
Overnachting: in Miranda do Douro.

D ag 2
Miranda do Douro, Atenor en Palaçoulo
Na het ontbijt heb je tijd om het stadje te bezoeken of vanuit
Cais de Miranda een boottocht te maken in de ongerepte natuur
van de Douro-vallei.
Na de lunch gaan we naar Atenor en Palaçoulo , twee
traditionele Portugese dorpjes waarvan het laatste bekend staat
om de productie van zakmessen met houten handvat van hoge
kwaliteit.
Overnachting:
Later, na het avondeten in Palaçoulo, rijden we terug naar
Miranda do Douro voor de overnachting.

D ag 3
Fermoselle, Sobradillo en San Felices de los Gallegos in
Spanje
Op de derde dag van onze begeleide rondreis door de
binnenlandse Douro-streek bezoeken we Fermoselle, een
middeleeuws dorp in Spanje, net over de grens met Portugal. Dit
dorp is meer dan 2000 jaar oud en zeer goed bewaard gebleven.
De omgeving heeft veel rustieke stenen huizen, smalle
middeleeuwse straatjes en een kloof bekend om zijn groene
rotsformaties.
In het Spaanse Sobradillo stoppen we heel even om het plaatselijke
kasteel te bewonderen. We blijven nog even in Spanje en lunchen
in en bezoeken San Felices de los Gallegos . Dit grensbolwerk van
middeleeuwse oorsprong wordt beschermd door het kasteel en de
muren. Er is voldoende tijd om een wandeling te maken in het
pittoreske dorpje, waarna we onze minitrip door de binnenlandse
Douro-streek beëindigen door terug te rijden naar de luchthaven
van Porto.

Praktische info
☛ We verwelkomen je in de luchthaven van Porto
☛ Aan het einde van de minitrip brengen we je terug naar deze luchthaven.
☛ Word je liever op een andere locatie in Portugal opgehaald? Neem dan contact met ons op voor meer

informatie en prijs.
☛ Je reserveert zelf je accommodaties om te overnachten binnen het traject van de uitgestippelde minitrip.

Bekijk hier het traject van de minitrip door de binnenlandse Douro-streek
☛ Kies je voor een verblijfsaccommodatie 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 onze gids.
☛ Je kunt het hele jaar door van deze 3-daagse begeleide minitrip door de binnenlandse Douro-streek

genieten.

Prijs per aantal deelnemers
Op basis van 7 deelnemer(s): € 111,00 per persoon, per dag
Op basis van 6 deelnemer(s): € 130,00 per persoon, per dag
Op basis van 5 deelnemer(s): € 156,00 per persoon, per dag
Op basis van 4 deelnemer(s): € 195,00 per persoon, per dag
Op basis van 3 deelnemer(s): € 259,00 per persoon, per dag
Op basis van 2 deelnemer(s): € 389,00 per persoon, per dag

Inclusief
✓ Het lokale transport volgens het volledig hierboven beschreven reisschema
✓ Persoonlijke Engelstalige chauffeur & gids gedurende de hele rondreis en overal waar toegelaten (in

musea worden geen privégidsen toegelaten)
✓ Brandstof, tolgeld voor snelwegen, parkeerkosten, passagiersverzekering en btw

Exclusief
✗ Hotel- of andere verblijfsaccommodatie, maaltijden, entreegelden voor musea, eventueel gids in de

musea, extra activiteiten, persoonlijke consumpties en uitgaven
✗ Ophalen van en afzetten aan een andere locatie dan de luchthaven van Porto

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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