Flodkryds på Douro fra Porto til Salamanca retur
5/4 – 12/4 2020
Porto - Régua – Vega de Terón – Barca d’Alva - Ferradosa - Pinhão - Porto
I Portugal synes tiden at have stået stille, når man kommer ind i baglandet. I de titusinder
terrassers dal, hvor portvinen fødes, oplever man en natur, som ikke overgås mange steder i
verden.
Den 900 km. lange flod Douro er en af verdens vigtigste vinfloder, fordi den fra sit udspring i
Spanien strømmer mod vest gennem nogle af landets bedste vindistrikter ind i Portugal til
Porto og Atlanterhavet. Vi tilbringer en uge med sejlads på den storslåede flod fra Porto til
Salamanca i Spanien og retur til Porto.
Vi sejler i roligt tempo med CroisiEuropes ny flagskib 5* MS Amalia Rodrigues, som først
blev søsat i 2019. Hendes søsterskib Torga blev søsat på Douro i 2018. MS Amalia
Rodriques har kun 66 kahytter, så der er sjældent mere end 120 gæster med. Mad og vin,
som er inkluderet i prisen, er som
forventeligt i top på denne dejlige,
franskejede
båd
fra
selskabet
CroisiEurope www.croisieurope.travel,
som har specialiseret sig i sejlads på
floder.
Der bliver god tid til at smage på - vine
og til at tale om og forberede os på
besøgene på landjorden. Når det er
muligt, er vi vores egen lille gruppe. De
valgfri ture med bus foretages med
andre passagerer fra båden.
Vi flyver med TAP via Lissabon.
Naturen i april er fantastisk
Vinguide Ruth Tilgaard

Søndag den 5. april
København - Porto
Er der afgang fra Københavns lufthavn kl. 12.20 med TAP via Lissabon med ankomst til
Porto kl. 16.55. Transfer til skibet, hvor vi bliver fulgt til vores kahytter af det hjælpsomme
personale.
Før middagen serveres, er der velkomstcocktail, hvor skibets personale præsenteres.
Til middagen serveres øl, vand og vine, som er af god kvalitet.
Vi bliver liggende for anker i to nætter på den anden side af floden i tvillingebyen Vila Nova
de Gaia, hvor portvinsafskiberne har deres lodges.
Mandag 6/4
Porto
vi ventes hos den kendte portvins-afskiber Ramos PInto, hvor vi bliver sat i portvins-skole
og lærer forskellen på fad- og vintage port og de mange forskellige typer. Tilbage til skibet for

at spise frokost.
Om eftermiddagen ser vi nærmere på Porto.
Der bliver også tid til at nyde byen på egen hånd, før
middagen serveres ombord. Efter middagen er der
fado, den helt specielle portugisiske blues, hvor en
sortklædt kvinde synger om længsel og sorg.
Vi ligger for anker i Porto.
Tirsdag 7/4
Porto - Regua
Tilbud om udflugt fra Porto til Guimarães (55 km)
(36€), som har tilnavnet ”nationens vugge”. Her stod
det afgørende slag i 1128 mod maurerne., og byen
blev Portugals første hovedstad i 1139, hvor Dom
Alphonso Henriques blev kronet her som landets
første konge. Byen fik UNESCO Verdensarv status i 2001. Vi spadserer gennem
middelalderbyens krogede gader og over maleriske pladser med flotte bygninger fra 1400tallet. Over byen ses ruinerne af borgen, hvor Dom Alphonso blev født i 1110.
Nedenfor dominerer Hertugen af Brangazas vældige slot fra 1400-tallet, som er blevet
renoveret og i dag fungerer som museum, og bruges af Portugals præsident. Vi besøger
slottet, før vi får tid til selv at opleve den gamle bydel.
Vi spiser frokost ombord på vej fra Porto mod Régua. På vejen passerer vi Europas
højeste sluse Carrapatello. Jo dybere vi kommer ind i dalen jo smukkere og mere dramatisk
bliver landskabet. På de stejle klippesider, der flere steder rager mere end 1000 meter op
over flodens vandspejl, er terrasserne hugget ind og fyldt op med lave, tætte vinstokke.
Indimellem vokser skyggefulde oliventræer.
Middag ombord for anker i Regua.
Onsdag 8/4
Regua – Vega de Terón
Fra Regua fortsætter skibet sin sejlads mod Vega de Terón. Man kan vælge at blive
ombord, hvor vi arrangerer smagning af Vinho Verde, den grønne, let perlende vin fra
Nordportugal, som har fået et gevaldigt kvalitetsløft. Vi anbefaler, at man bliver ombord
denne formiddag, men vil ikke undlade at nævne, at der er tilbud om udflugt til Vila Réal (23
km) (44€) med mange fine, gamle palæer. Her
uden for byen ligger i en smuk park den berømte
vingård Mateus med en flot barokface. Mateus
rosé var i en lang årrække verdens største mærkevare vin. Hvis man tager på udflugt, kommer
man tilbage til skibet i Vega de Terón, der er
hjertet i portvinsdistriktet. Her begynder den
allerflotteste strækning, som vi nyder, mens vi
spiser frokost.
Sejladsen fortsætter frem til Vega de Terón på
grænsen til Spanien. Vi ligger her i to nætter.
Middag ombord.
Torsdag 9/4
Barca d’Alva (Salamanca)
Tilbud om heldagsudflugt til den maleriske by Salamanca (120 kr) (68€). Salamanca er en
af Spaniens dejligste byer. Gennem 400 år havde byen et af verdens mest velanskrevne
universiteter. I 1600-tallet kom flere til andre steder i verden, men der er stadig 40.000
studerede her, som sætter sit livlige præg på den smukke gamle by med palæer i gyldne
sandsten, snævre gader, hyggelige pladser, kirker og klostre.
Vi spiser frokost i Salamanca. Eftermiddagen er fri til at nyde byen på egen hånd.

Tilbage på skibet er der middag efterfuldt af flamencoshow. Tempo, dramatisk dans og
musik med kastagnetter, klappen og trampende hæle og farvestrålende kjoler, det kunne
ikke være mere forskellig fra fado.
Fredag 10/4
Barca d’Alva – Ferradosa - Pinhão
Vi sejler fra Vega de Terón til Ferradosa. Formiddagssmagning af tørre rødvine, så vi kan
blive klogere på, hvor meget der er sket med portugisiske rødvine. Efter frokost ombord,
arrangerer vi vores eget Portvinsbesøg med smagning på den danskejede (Amka) og ser
også banegården med de smukke kakler i Pinhão. Vi støder til skibet igen i Pinhão, hvor vi
bliver liggende for natten.
Om aftenen er der gallamiddag ombord.
Lørdag 11/4
Pinhao - Porto
Tilbud om udflugt til Lamego (40km) (33€), som er kendt for sine fine barokhuse og sin
mousserende vin, som nydes til de lokale røgede skinker og helstegt pattegris. Her ligger
en kendt pilgrimskirke Nossa Senhora dos Remédios, hvor pilgrimmene kravler på knæ op
ad baroktrappens 700 trin, som fører op til indgangen. Trappen er rigt dekoreret med
springvand, statuer og pavilloner. Tager man med på udflugten, støder man til skibet igen i
Réuga, hvorefter frokosten serveres ombord.
Tager man ikke på udflugt kan man gå tur i Regua.
Om eftermiddagen nyder vi landskabet, mens skibet sejler fra Régua til Porto.
Vi ligger for natten i Porto. Middag ombord.
Søndag 12/4
Porto - København
Efter morgenmaden sætter matroserne kufferterne i bussen. Vi kørere til lufthavnen i Porto,
hvorfra vi flyver retur med KLM KL1416 kl. 11.25 via Amsterdam med ankomst København
kl. 18.20.
Pris DKK 16.750, der inkluderer fly (netpris 10-2019), transfers til og fra skibet, delt kahyt
med bad og toilet på nederste dæk, fuldpension med drikkevarer til måltiderne og i baren,
alle programmets ture (undtagen de valgfri udflugter), smagninger, skatter også havneskatter, dansk guide. Indskrevet bagage på fly er ikke inkl. Skal tilkøbes.
Der er 3 dæk, nederste dæk har stort vindue, mellemste og øverste dæk har
vinduesvæg, som kan åbnes.
Tillæg kahyt på mellemste dæk kr. 1.600 pr. person.
Tillæg kahyt på øverste dæk kr. 2.600 pr. person.
Dobbeltkahyt brugt at en person på nederste dæk mod tillæg kr. 4.100.
Dobbeltkahyt brugt at en person på mellemste dæk mod tillæg kr. 5.200.
Dobbeltkahyt brugt at en person på øverste dæk mod tillæg kr. 5.700.
Begrænset antal kahytter.

Tilmelding eller interessetilkendegivelse hurtigst muligt
Allerede 25/11 skal vi have en ide om, der er nok interesse til at gennemføre turen

Ret til ændringer forbeholdes.
10/2019

TILMELDINGSKUPON til Flodkryds på Douro 5/4 – 12/4 2019
Undertegnede tilmelder sig Flodkryds på Douro med _____ pers.
Fulde og korrekte navne. Navne skal være i overensstemmelse med passet:
Passager 1:

__________________________________________________________

Passager 2: ___________________________________________________________
Fødselsdato, pasnummer, udløbsdato og nationalitet som anført i pas:
(Bruges til indcheckningslister til hotellerne, så man slipper for at aflevere passet)

Passager 1 pasinfo:

____________________________________________________

Passager 2 pasinfo: _____________________________________________________
Adresse:

____________________________________________________________

Postnummer: _______________ By: _______________________________________
Tlf. dag: _______________ Mobilnummer: _______________ e-mail: ______________
Ønsker dobbeltkahyt med 2 senge: ___ med 1 bred seng: __ brugt af 1 pers: ___
Tillæg:
Dobbeltkahyt på mellemste dæk kr. 1.600 pr. pers.: _________________________
Dobbeltkahyt på øverste dæk kr. 2.600 pr. pers.: ____________________________
Dobbeltkahyt på nederste dæk brugt af 1 person kr. 4.100: ___________________
Dobbeltkahyt på mellemste dæk brugt af 1 person kr. 5.200: _________________
Dobbeltkahyt på øverste dæk brugt af 1 person kr. 5.700: ____________________
Ønsker afbestillingsforsikring 6% af rejsens pris: __________________________
(skal tegnes samtidig med indbetaling af depositum)
Ønsker indskrevet kuffert 500 kr. pr. kuffert: _______ antal __________
Anbefalet - ønsker at deltage i turen til Guimarães 36€: ___ Salamanca 68€: ___
Også muligt – Vila Réal 44€: _______ Lamego 33€: _____
Man kan tilmelde sig og betale på skibet, men så er prisen højere.
NB Flyprisen, som er inkl. i rejsens pris, er en internetpris, dvs. den kan være højere på
tilmeldingstidspunktet.
Depositum for rejser i Europa DKK 3.500 pr. person, som opkræves efter tilmelding.
Restbeløbet opkræves til betaling 10 -12 uger før afrejse.
Kuponen sendes til De Danske Vinrejser, Magstræde 7, 1204 København K.

