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BEGELEIDE 3-DAAGSE CITYTRIP IN PORTO AAN DE DOURO IN PORTUGAL

Reistype: Minitrip
Aantal dagen: 3

Porto op z’n best: sightseeing, wijnproeverij en een romantische cruise op de
Douro
Tijdens deze begeleide 3-daagse citytrip ontdek je de charmante stad Porto, waar heel wat te bezichtigen
en te beleven valt. Natuurlijk is Porto het centrum van portwijnen, ruby, tawny, vintage… veel om uit te
kiezen! Dus, ga tijdens deze 3-daagse citytrip in Porto gerust voor een proeverij.
Porto ligt aan de Douro-rivier, die synoniem is voor romantiek. De naam Douro betekent eigenlijk ‘goud’,
vandaar dat de Douro-rivier ook wel de 'Gouden Rivier' genoemd wordt, en niet zonder reden. Bij het
aanschouwen van een zonsondergang weet je meteen waarom!
Onze uiterst deskundige Engelstalige gids & chauffeur kent Porto en de Douro streek als zijn broekzak. Met
veel bravoure en enthousiasme vertelt hij je honderduit over de charmante stad Porto en de Douro streek
rondom deze stad.
Hierna vind je meer informatie over deze minitrip Porto en de Douro, Portugal.
Reserveer nu je citytrip in Porto aan de Douro, Portugal.

Prijs: vanaf € 83 per persoon, per dag.

Programma
D ag 1
Porto en bezienswaardigheden
We verwelkomen je in de luchthaven van Porto en starten onze
minitrip meteen in het centrum van de stad Porto met zijn talrijke
bezienswaardigheden.
Trek je wandelschoenen aan, want we laten de auto achter voordat
je samen met je privégids de stad gaat verkennen. Geen zin om
veel te wandelen? Om je voeten wat rust te geven, kun je tussen de
verschillende locaties een hop on-hop off bus nemen en kiezen wat
je wilt bezoeken. Vraag onze gids naar meer informatie.

Onze favorieten om te bezoeken in Porto: de smalle straatjes aan
de waterkant (de Ribeira), Torre dos Clérigos, Ponte Dom Luis I,
de kathedraal, Praça da Liberdade, Estação de São Bento, de
boekhandel Lello & Irmão (naar het schijnt vond J.K. Rowling hier
de inspiratie voor de bibliotheek in de Harry Potter-boeken), en
alle interessante kleine barokke kerken die je onderweg
tegenkomt.
Vanaf je aankomst in Porto staat je privéchauffeur & gids nog 6
uur en maximaal 100 km tot jullie beschikking.
Overnachting: in Porto.

D ag 2
Sightseeing Porto en mogelijkheid tot cruise op de Douro
Vandaag kun je naar hartenlust de stad Porto verder ontdekken of
genieten van een cruise op de Douro-rivier. Tal van providers om uit
te kiezen! Cruzeiros Douro bijvoorbeeld, heeft vele opties, met of
zonder wijnproeverij.
Of verkies je een uitstapje in de Douro-vallei, of een bezoek aan de
steden Braga, Guimarães, Villa Real en/of Lamego in de buurt?
Vandaag staat je privéchauffeur & gids 9 uur en maximaal 150 km
tot jullie beschikking.
Overnachting: in Porto.

D ag 3
Shopping en gastronomie in Porto
Op de derde dag van deze minitrip geniet je in de ochtend veder
van de stad Porto. Voel je vrij om deze voormiddag gezellig te
shoppen. Je vindt hier tal van boetieks en gastronomische
winkeltjes om uit te kiezen!
Na de lunch brengen we je terug 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 citytrip in Porto aan de Douro
☛ 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): € 83,00 per persoon, per dag
Op basis van 6 deelnemer(s): € 97,00 per persoon, per dag
Op basis van 5 deelnemer(s): € 116,00 per persoon, per dag
Op basis van 4 deelnemer(s): € 145,00 per persoon, per dag
Op basis van 3 deelnemer(s): € 193,00 per persoon, per dag
Op basis van 2 deelnemer(s): € 290,00 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 privé-gidsen toegelaten)
✓ Brandstof, tolgeld voor snelwegen, parkeerkosten, passagiersverzekering en btw

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

musea, extra activiteiten, persoonlijke consumpties en uitgaven
✗ De eventuele cruise op de Douro en de hop-on hop-off bus (hierop kan je gids je wel vergezellen om

meer weetjes te vertellen)
✗ De wijnproeverij(en) en aankoop van portwijn
✗ 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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