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Vinhøstrejse til den skønne Dourodal 
 
I samarbejde med Løgismose Vin, Portugisisk Vinkælder, Viniportugal og Kipling Travel har 
Håndværkerforeningens Vinklub planlagt en spændende vin og gourmetrejse op i den centrale del af 
Douro-dalen, der på grund af sine smukt anlagte historiske terrasser med vinstokke blev skrevet ind i 
UNESCOs liste over verdensarv allerede i 2001. Fra vores base i den lille provinshovedstad Vila Real vil vi 
opsøge udsigtspunkter, besøge smukke vingårde, sejle på floden og også stikke af til Dâo - det ældste 
vindistrikt i Portugal - inden vi den sidste dag kører til Porto for at opleve de historiske kældre i Vila Nova de 
Gaia. 6 dage med velkomsttapas, dejlige fælles frokoster fem af de seks dage samt aftener fri til at nyde 
gastronomien i provinshovedstadens stemningsfyldte gamle bydel. 

 
Afrejse tidligt torsdag den 10. oktober 2019 
Hjemrejse sen eftermiddag tirsdag den 15. oktober 2019 
Pris: 10.998,- kr. i delt dobbeltværelse. 
Tillæg: 798,- for ”Single Use” af dobbeltværelse 
Rejseleder: Per Bach, tidligere guide på foreningens ture til bl.a. Toscana, Piemonte, Loire, Priorat og Veneto. 

 
Første dag: torsdag den 10. oktober: 

Udrejse og transit til Vila Real 
Vi flyver tidligt fra København og ankommer til Porto 
sidst på formiddagen efter en kort mellemlanding i 
Frankfurt. Her finder vi den behagelige langtursbus 
som skal transportere os op og ned langs Douro floden 
de kommende 6 dage. Vi starter dog med en lille 
afstikker nordpå for at besøge en af de bedste 
producenter af Vinho Verde. Besøget kombineres med 
en frokost, hvor vi blandt andet skal smage Portugals 
berømte sardiner. Herefter kører vi ind i landet og 
sidst på eftermiddagen er der indkvartering på vores 
****hotel i Vila Real, hvor vi håber, at de fleste vil få værelse med udsigt mod Corgo-floden, der ligger 
nedenfor hotellet. For de rejsedeltagere som måtte have lyst - og ikke er alt for trætte - inviterer 
rejselederen herefter på afslappede velkomsttapas på en restaurant eller vinbar nær hotellet. 
 
Anden dag, fredag den 11. oktober: 

Afslappet dag ved Douro-floden 
Vi kører frem mod et af de mange spektakulære 
udsigtspunkter som man finder langs Douro-floden for 
at tage bestik af det landskab som vi skal udforske i de 
kommende dage.  Herefter går turen ad mindre og 
snoede veje frem til turens 2. Quinta hvor vi skal nyde 
den betagende udsigt, besøge kælderen, smage på 
både hvide, røde og hede vine og muligvis også spise 
frokost. Herefter tager vi en timelang køretur ned 
langs floden hvor næsten hvert eneste sving vil byde 
på nye betagende udsigter. På et tidspunkt stopper vi for at spadsere 400 meter ned forbi en kirkeruin og 
frem til turens 3. og øde beliggende Quinta hvor der - hvis vejret tillader det - vil være vinsmagning med 
udsigt fra terrassen. Herefter tilbage til Vila Real hvor aftenen er til fri disposition. 
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Tredje dag, lørdag den 12. oktober:  

Berømte Casa de Mateus fulgt af mødet med nogle af Douro’s rebeller 
Vi kører den korte tur ned til  Fundação da Casa de 
Mateus, hvor vi tager os god tid til at opleve den 
eventyrlige park og kigge ind i kapellet inden vi samles 
til smagning for at opleve lidt af det, som Portugals 
største vinvirksomhed kalder ”Sograpertise and 
Sograpiness”. Herefter går turen ned mod Douro-
floden, og hvis tiden ikke er løbet fra os prøver vi lige 
at svinge forbi en af Douro-dalens yngre rebeller, 
inden vi skal spise sen frokost på en trendy restaurant 
nede ved floden. Under frokosten vil der være flere 
vine fra flere rebeller og derfor ligger det i kortene, at 
dagen slutter dagen med samgning hos en af disse 
rebeller. Tilbage i Vila Real er aftenen atter til fri disposition. 
 
Fjerde dag, søndag den 13. oktober:  

Udflugt til Portugals ældste rødvinsområde Dâo 
Fjerdedagen er viet til Portugals aristokratiske vine fra 
Dâo-distriktet, som i disse år er på vej tilbage mod ny 
ære og værdighed. Vi gør et stop på vejen ved den 
berømte valfartskirke i Lamego, og sætter herefter 
kursen sydpå hvor en af Portugals dygtigste surfere 
venter på os og måske vil byde op til smagning på 
surfbrættet. Men samtidigt skal vi også opleve en 
kælder, hvor vinen stadig fodtrampes og gæres i store 
åbne granitkar (lagares) inden den raffineres i ædelt 
egetræ. Udflugten omfatter endnu en Quinta i Dâo, 
hvor vi forsøger at kombinere frokost og vinsmagning. 
Her er vi dog lidt afhængige af vejret, så muligvis ender 
vi foran et lunende åbent ildsted på en lokal restaurant. Tilbage i Vila Real er aftenen til fri disposition. 
 
Femte dag, mandag den 14. oktober:  

Cruise på og frokost ved Douro-floden 
Vi kører for en sidste gang ned mod Douro-floden og 
finder endnu et udsigtspunkt, inden vi parkerer foran 
banegårdsbygningen med de berømte blå kakler i 
Pinhao. Herfra spadserer vi ned til floden, hvor en af 
de karakteristiske rabelo-både venter på os. Herefter 
er der sejlads på floden med portvin i glassene inden vi 
går i land og kører den korte tur op til vores 
frokostrestaurant, som tilfældigvis drives af en af de 
ypperlige Portvinsproducenter, som ikke bare frasiger 
sig indblanding, men også tager afstand fra den 
forretningsmodel, som de store portvinshuse nede i 
Vila Nova de Gaia er rundet af. Herefter tilbage til 
hotellet i Vila Real hvor den sidste aften atter er til fri disposition. 
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Sjette dag, tirsdag den 15. oktober:  

Portvinshusene i Vila Nova de Gaia og shopping i Portos gamle bydel 
Efter at have oplevet Portvinene, der bliver modnet 
oppe i Douro-dalen går turen direkte til de berømte 
Portvinshuse i Vila Nova de Gaia. Vi parkerer foran et 
af dem, og efter rundvisning følger rejsen sidste 
smagning som - for at vi kan få sagt farvel med maner - 
vil omfatte hele programmet fra White, Ruby og 
Tawny over til Colheita, LBV og Vintage. Der er ingen 
fælles frokost, men derimod frit valg mellem besøg 
hos flere Portvinshuse eller en spadseretur over den 
berømte Ponte Luis til Portos gamle bydel hvor der vil 
være mulighed for at shoppe indtil vores chauffør 
dytter til samling og kører os den korte tur ud til 
lufthavnen.  
 
 
 
 
 
 Hotel: Hotel Mira Corgo**** 

Avenida 1º de Maio, 76 a 78 
5000 - 651, Vila Real 
Tlf. +351 259 325 001 

 
Stort hotel på 6 etager med komfortable lydisolerede 
værelser på 19-23 m2 med bad eller brus, minibar, 
fladskærm, gratis internet, terrasse med bord og stole 
på alle værelser samt morgenmadsrestaurant med 
udsigt til flod og bjerge og overdækket pool til 
afslapning før og efter dagens udflugter.  
 
Hotellet rangeres som det næstbedste overnatningssted i Vila Real ifølge TripAdviser, og roses for sit 
servicemindede personale. Ikke desto mindre er der tale om et betonbyggeri og rejsedeltagerne må ikke 
forvente et romantisk hotelophold. Til gengæld ligger hotellet vis a vis den gamle bydel i Vila Real og man 
behøver blot at gå 150 meter inden man bliver omfavnet af små gader med lokale handlende, barer, 
restauranter og nationale monumenter. 
 
Vingårdsbesøg: 
Der er i forbindelse med planlægningen af rejsen IKKE indgået bindende aftale med nogen vinproducenter i 
Douro eller Porto, og da Douro-dalen er et af tidens mest populære vinøse rejsemål i Europa, er der rift om 
at få lov til at besøge kendte producenter og vingårde med ekstraordinær beliggenhed.  
Endelige aftaler vil blive indgået lige så snart 22 rejsedeltagere har meldt sig, men ændringer/opgraderinger 
i forhold til det foreløbige program må påregnes. 
Foreløbig liste over påtænkte producentbesøg kan rekvireres via mail til Per Bach pebc@lmfood.dk  
 
 

mailto:pebc@lmfood.dk
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Rejsefakta: 
 
Afrejsedato: 10. oktober 2019 
 
Pris: 10.998,- (plus evt. tillæg for single use af dobbeltværelse: 798,-) 

Bemærk at der vil blive opkrævet et depositum på 3.000 kr. i forbindelse med bestilling af 
rejsen 

 
Inkluderet: 
Fly København – Porto med Lufthansa via. Munchen (CPH 06:05 – MUC 07:40 – OPO 10:10)  
Fly Porto – København Lufthansa via. Frankfurt (OPO 16:40 – FRA 20:40 – CPH 22:30) 
Alle flyskatter og afgifter, 1 kuffert, 1 håndbagage 

• Dansk vinrejseleder ved Per Bach 

• Transporter og udflugter jf. program 

• Indkvartering i delt dobbeltværelse 5 nætter på **** Hotel 

• Morgenmad 

• Alle vinsmagninger som nævnt i programmet 

• Velkomsttapas inkl. vine den første aften 

• Frokost eller lokale snacks i forbindelse med smagninger og/eller på udvalgte restauranter som 
nævnt i programmet 

• Mini cruise på Dourofloden i Rabelo båd inkl. vinsmagning 

• Eventuel entre til kældre, slotte, kirker og andre attraktioner 

• Bidrag til Rejsegarantifonden 
 
Ikke inkluderet: 

• Sygdomsafbestillingsforsikring 

• Rejseforsikring 

• Drikkepenge til chauffør (10-15€ pr. person eller som man lyster) 

• Personlige fornødenheder 

• Eventuel overnatningsafgift på hotellet 

• Alt ikke nævnt under ”inkluderet” 

• Ekspeditionsgebyr 
 
Yderligere information: 
Per Bach Andersen 
Mail: pebc@lmfood.dk  

Telefon 2024 9017  
 
Bestilling: 
Tilmelding direkte hos: 
 
Kipling Travel 
Kongensgade 17A,  
3550 Slangerup  
Mail: info@kiplingtravel.dk  
Telefon: 4716 1220, mandag til fredag kl. 09:30-17 

mailto:pebc@lmfood.dk
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