
1. dag 
København-Porto 
Der afgang fra Danmark enten 
om morgenen eller ud på formid-
dagen, hvor der flyves til Lissa-
bon hvor der skiftes fly for at fly-
ve den sidste strækning til Porto. 

Ved ankomst til Porto lufthavn 
tager i selv til hotellet. 
Overnatning: Hotel i Porto 
 
2. dag  

Porto 
I har hele dagen til at opleve 
nogle af Porto’s seværdigheder. 
Porto, Nordportugals hovedstad, 
er bygget på Douro-flodens skrå-
ninger. Byen er en energisk og 
livlig handelsby, måske bedst 
kendt for søfartseventyrernes 
gyldne epoke. Byen er i høj grad 
kendt for sin vinhandel, specielt 
portvin. 

Byen er fyldt med massive mørke 
granitbygninger, utallige kirker 
og smalle gader. 

Porto byder på rige kunstskatte 
fra barokken. Her kan man slen-
tre langs flodbredden i det livlige 
kvarter, Cais da Ribeira, med bu-
tikker og restauranter bygget ind 
i den tidligere bymur.  

Man kan også gå de 225 trin op i 
Portugals ældste kirketårn Torre 
do Clérigo. 

I kan også tage på indkøb i 
handelsgaderne Rua Santa Cata-
rina og shoppe lokale produkter 
som sko og keramik, eller i Rua 
das Flores, hvor man finder man-
ge guld- og sølvsmedebutikker. 

Vil I smage på portvin, kunne vi 

anbefale en ekstra nat i Porto og 
besøg på den anden side af 
floden Vila Nova De Gaia. 
Overnatning:3* Hotel i Porto 
 
3. dag 
Porto-Vila Nova De Cerveira  
(kørsel ca. 110 km) 
I dag udleveres bilen i lufthav-
nen, og I er klar til at indtage det 
smukke Nordportugal. 

Kør ud af Porto og fortsæt nordpå 
mod Viana do Castelo. Undervejs 
kommer I bl.a. forbi den hygge-
lige fiskerby Vila do Conde, som 

ligger smukt placeret ved Ave-
flodens udmunding. 

Gør et stop her og nyd stemnin-
gen i byen, som især er kendt for 
det gamle kloster, Mosteiro de 
Santa Clara, og for sine kunst-
færdige kniplinger. 

Fortsæt til Viana do Castelo, hvor 
der er rig lejlighed til at få sig en 
dukkert i Atlanterhavet – byen 
praler af at have nogle af de 
bedste strande i Nordportugal. 

Derudover finder man i Viana do 
Castelo flere smukke eksempler 
på renæssancearkitektur, og 
kommer I her i august, kan I 
være heldige at få del i byens 
fiesta med optog, folkedans og 
fyrværkeri. 

Turen går videre til den lille by, 
Vila Nova de Cerveira, som blev 
grundlagt af Kong Dinis i 1321. 
Her kan I vælge mellem et 
hyggeligt hotel eller en pousada, 
der er indrettet i en smuk 
herregård fra det 13. 
århundrede. 
Overnatning: 3* hotel i Vila Nova 
de Cerveira 

4. dag 
Vila Nova De Cerveira 
Dagen af afsat til at nyde byen 
og omegnen. 
Overnatning: Vila Nova de 
Cerveira 

5. dag 
Vila Nova De Cerveira – Braga 
- Guimarães  
(kørsel ca. 100 km.) 
Forlad Vila Nova De Cerveira og 
kør sydpå mod Braga, hvor vi 
anbefaler at I holder dagens 
første stop. 

Braga er Portugals 3. største by 
og siges at være det ældste 
bysamfund på den Iberiske 
halvø. 

Derudover har byen altid været 
et samlingspunkt for katolikker 
på deres pilgrimsrejse. Ikke 
mindre end 37 kirker findes i og 
omkring byen, og den mest 
kendte er Bom Jesus-kirken. 

Vælger I at tage de mange 
trapper op til kirken, kan I 

undervejs se den ene opstilling 
efter den anden med livagtige 
episoder fra Jesus’ vej til Golgata. 

Fremme ved kirken venter en 
storslået udsigt ud over hele 
Braga by. 

Braga anses for at være en 
katolsk højborg og kaldes derfor 
også for ”Portugals Rom”. 

Braga er i dag en flot blanding af 
historie og moderne arkitektur, 
som er nøje kontrolleret af bysty-
ret, hvorfor man heller ikke ser 
høje skyskrabere noget sted i 
byen. 

Fortsæt turen til Guimarães, hvor 
I  overnatter. 
 
Vælger I Pousadaen, er den 
indrettet i det tidligere Santa 
Marinha da Costa-kloster fra det 
12. århundrede, hvor St. 
Augustinerordenen blev stiftet af 
Kong Afonso Henriques’ (Portu-
gals første konge) hustru. 
Overnatning: 3* hotel 
Guimarães. 

6. dag  
Guimarães. 
I dag er der god tid til at udfors-
ke Guimarães. Det var her, Po-
rtugal blev født – ja, i hvert fald 
har byen titlen som landets 
vugge. 

Ligesom de øvrige byer i provin-
sen er her en enestående samling 
af flotte, historiske bygninger, 
kirker og herregårde. 

Guimarães’ bykerne er på 
UNESCO’s liste over bevarings-
værdige kultur- og historieskatte. 
 
Byens vartegn er den store 
fæstning, hvor landets første 
konge, Alfonso Henriques blev 
født og døbt i 1110.  
 
Han fordrev siden sin mors hær i 
1128, hvorved han kun 18 år 
gammel lagde grunden til det 
selvstændige Portugal. 

Fine, gamle huse i pastelfarver 
med blomsterfyldte balkoner 
omkransersmå pladser, hvor 
cafébordene står ude det meste 
af året. 
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Smalle brostensbelagte gyder 
som Rua de Santa Maria flan-
keres af huse fra middelalderen, 
hvor små fikse modebutikker kan 
være nabo til en gammeldags 
barber. 

Et andet sted i byen finder man 
den smukke, lille kirke, Nossa 
Senhora de Oliveira og et kloster 
med søjlegange, hvor børn leger i 
skyggen på den fine plads Largo 
de Oliveira. 

I udkanten af den antikke bydel 
ses fæstningen Castelo de Sao 
Miguel på Colina Sagrada, den 
hellige høj, hvorfra byen beskyt-
tedes mod både maurer og nor-
manner for mere end 1000 år 
siden. 

Overnatning: 3* hotel i 
Guimarães. 

7. dag 
Guimarães - Mesão Frio  
(kørsel ca. 85 km.) 
Så er det blevet tid til at forlade 
Guimarães og sætte kursen 
sydpå mod Douro-floden. 
Undervejs kan et stop i byen 
Amarante varmt anbefales.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byen, der er delt i to af Tâmega- 
floden, er kendt især for sine 
specielle, gamle huse med træ-
balkoner og klosteret São 
Goncalo fra 1500-tallet. 
 
Fortsæt til det fantastiske vino-
mråde i dalen ved Douro-floden. 
Rio Douro, som floden hedder på 
portugisisk, betyder guldfloden, 
og det er med rette. 
 
Floden har nemlig skabt rigdom 
til området, ikke mindst ved 
hjælp af portvinen.  

Douro-floden slynger sig med 
sine mange sluser forbi klipper og 
grønne bjerge og overalt er dalen 
rammet ind af vinmarker, hvor 
den kendte portvinsdrue dyrkes.  
 
Her ville det være oplagt at 
besøge et af portvinsgodserne. 
Midt i den smukke vinområde ved 
Douro, ved vejen mellem Mesão 
Frio og Régua. 
Overnatning: 3* hotel i 
Douroområdet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. dag 
Douro-området 
Vi har igen indlagt en fridag, så 
du kan opleve byen og oplandet 
uden jag f.eks. med et besøg på 
Mathaeus slottet. 
Overnatning: 3* hotel i 
Douroområdet 

 
9. dag 
Douro-området-Porto 
(kørsel ca. 90 km). 
I er nået til turens sidste dag, og 
afhængig af, hvilken tid jeres fly 
afgår fra lufthavnen i Porto, kan I 
enten vælge den noget længere 
rute langs med Douro-floden 
gennem de mange vinområder, 
eller tage den hurtigere rute, som 
hovedsageligt er på motorvej, 
tilbage til Porto. 

Bilen afleveres på 
udlejningskontoret i Porto 
lufthavn. 

Vi kan ændre turen som du 
ønsker - eller du kan ende med 
lidt badeferie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


