
 

2018  ELVECRUISE PÅ DOURO I PORTUGAL 
INFANTE DE HENRIQUE  

Fra 18. - 25.juni 2018 
 

Opplev Nord-Portugal og Porto by med elvecruise på Douro, seil mot Spanias 
eldste grense i Øst og bli med til universitetsbyen Salamanca. Dette er blant Eu-
ropas vakreste elvecruise. Vår båt heter Infante D. Henrique med 3 etasjer.  
Vi har for gruppen inkludert utfluktsprogram og dermed fått 10% avslag på              
utfluktene. Den optimale opplevelse av hele Duero regionen, like til Spanias  
Grense med optimal service og super mat og drikke inkludert. Videre oppleves 
Salamanca i Spania på vår  utflukt. Her er idylliske landsbyer hvor vi får med oss 
hverdagslivet, vi besøker de flotte dekorerte kirkene, frodige vingårder med 
driftige vinbønder som arbeider i stupbratte åser i praktlandskapet opp av Douro 
elven. I dette frodige området er oliventrærne og mandeltrærne vakkert plantet 
sammen med vindruene oppover disse terrassene. Likeledes skal vi oppleve                
Porto, bydelen Vila Nova de Gaia med de kjente portvinshusene fra 1700-tallet 
og besøke portvinhus med smaksprøver av de edle populære dråper.   
 
DAG 1      18. juni NORGE - AMSTERDAM - PORTO 
Vi møtes på Sola kl. 4.30 for innsjekk med KL 1196 som har avgang kl. 06.00 til 
Amsterdam og videre til Porto 08.45 med ankomst Porto kl 10.30 og deretter får 
vi straks etter toll-klarering transfer. Vår båt ligger til kai ved en av broene i Por-
to langs elven Douro. Ved ankomst tildeling av lugarer og installering før vi serve-
res en deilig velkomstdrink. Kjekt er det å få hilse på mannskapet som server oss 
under oppholdet. Vi gleder oss til god middag i restauranten. Velg ditt bord hvor 
vi har reservasjon og benytt det under turen. Grunnet allergier og for å sikre    
kvalitet og service er det nødvendig for båtpersonalet å bli kjent med gjestene.              
Drikke er inkludert og vann til våre lugarer hentes i baren i flasker. Ellers vin, øl, 
vann og brus til middager og lunsjer er inkludert om bord på båten. Ellers er  
Drinker i baren inkludert - bare å bestille. Tillegg kun oim du bestiller champagne 
og spesielle drikker på en barliste på bordene. PS. Juice, brus alkohol etc samt 
kaffe og Cognac i baren.    
 

Dag 2  19. juni PORTO  - RUNDTUR MED BUSS  
Vi starter dagen med frokost og deretter tar vi en rundtur i Porto, en av de eldste 
byene i Europa, med historisk senter. Byen er kjent for sine smale, bratte og bro-
steinlagte gater. Porto står på UNESCOs liste over verdens verneverdige byer, og 
har en lang og interessant historie. Vi besøker en vinkjeller og smake på vin. Tid 
på egen hånd etterpå. Kvelden er tilegnet Fado-tema etter middagen.  
 

DAG 3      20. juni  PORTO - REGUA  - Seiling og dans ombord?   
Frokost fra kl. 07.30 frem til kl. 09.00. Etter frokost nyter vi utseiling fra havnen 
i Porto. Vi sitter på dekk og får med oss bebyggelse og bororhold langs elva                
Douro. Anne Kari foreslår i dag å benytte dansegulvet 1 time på formiddagen  
for å vise  hvor hyggelig vi har det sammen. Vi nytter plassen mens andre drar på 
en utflukt til Guimares en by fra det 800 århundre som ikke er så interessant  - 
min erfaring. Turen med båten til Régua om bord er mye mer spennende. Særs 
flott er det å oppleve turen gjennom den gigantiske slusen ved Carrapatello. Her 
vel fremme i Regua foreslår jeg at vi tar en rusletur. Om kvelden får vi god mid-
dag og hygge med dansekveld som arrangeres i baren.                  
 

DAG 4      21. juni  REGUA -  VEGA DE TERON 
Fullpensjon om bord. I dag har vi utflukt til Vila Real hvor vi besøker Solar de               
Mateus, en praktvilla med sin vakre hage, som er avbildet på flaskene m.                    
Mateusvin. Vi får anledning til å vandre gjennom hagen. Slottskapellet her regnes 
for å være et av de vakreste barokk bygninger i Portugal. Vi stiger om bord i bå-
ten igjen i Pinhao. Båten fortsetter sin ferd på elva i hjertet av de mest berømte 
vinproduksjonsområder langs elva. Vi passerer spektakulært landskap og maleris-
ke høydedrag dekket av vin terrasser. Vi ankommer Vega de Teron. Båten legger 
til kai for natten i Vega Terron, ved den spanske grensen. Middag om bord før vi 
opplever ” Flamenco  ” underholdning om kvelden.  

 

 

Portugal fakta: 
 

* Hovedstad: Lisboa 
 

* Styreform: Republikk 
 

* Eu medlem i 1986 
 

* Relegion: Romersk Katolsk 
 

* Språk: Portugisisk 
 

* Areal:  92391  
 

* Nasjonaldag: 10. juni  
 

* Valura: Euro 
 

Portoelva  

Portugal er portvinens hjemland  

Tønnetransport på Douro-elven 

Regua  
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DAG 5      22. juni VEGA DE TERON - BARCA D’ALVA 
Frokost før heldags utflukt til vakre Salamanca. Byen har fått en pris av Unesco 
for sin svært særegne arkitektur. Her får vi se arkitektoniske minnesmerker fra 
både den romerske, arabiske og kristne tid, som bl.a. den gamle katedralen og 
universitetet, som er et av de eldste og mest berømte i Europa. Dette er en inter-
nasjonal by hovedsakelig fordi språket her regnes for å være det reneste spanske 
man kan lære. Det blir lunsj og tid til å kikke litt rundt på egen hånd før vi retur-
nerer til båten for middag i Barka d’ Alva. Båten flytter seg noen meter til en kai 
på den spanske siden i løpet av dagen.  Underholdning om bord om kvelden. 
 
DAG 6      23. juni  BARCA D`ALVA  - FERRADOSA  - PINHAO 
Frokost om bord og vi seiler videre til Ferradosa og utflukten ” Vin i Porto ”. Vi 
drar gjennom vinmarkene, stopper på steder ned vakker utsikt og stopper for å 
smake på diverse viner. Vi ankommer tilbake til båten i Pinhao. I kveld er det  
middag og ” Gala kveld. ” 
 
Dag 7  24. juni PINHAO - PORTO 
Frokost før vi tar turen til Lamego. Oppdager Nossa Senhora dos Remedios hellig-
dommen og deretter katedralen. Etter flott utflukt går vi om bord igjen i Regua. 
Seilasen fortsetter mot Porto en avslappende seiltur i vakkert landskap. Ankomst i 
kveldingen. Vi spiser middag om bord og gleder oss til flott ” Folklorekveld. ” 
 
Dag 8  25. juni PORTO  - FRANKFURT  -  STAVANGER 
Vi nyter vår gode frokost siste dagen om bord. Etterpå må vi sjekke ut av båten 
for å dra til flyplassen i god tid til vår flyavgang. Avgang fra Porto kl. 11.15 an-
komst Amsterdam  kl. 14.55 og vi sjekker inn på flyet videre til Sola kl. 16.10 an-
kommer Sola kl. 17.35. Husk setelappen for tax free handel. Vel hjem alle sam-
men.  
 
Pris pr. pers i dobbel lugar ØVERSTE DEKK  ( 11 stk lugarer x 2 sengs)  ca. kr.  21.900,-  
Pris pr. pers i dobbel lugar MIDDLE DEKK ( 4 stk lugarer x 2 sengs )  ca. kr.  21.200,- 
Pris pr. pers i dobbel lugar MAIN ( NEDRE ) DEKK 4 x 2 sengs   ca.  kr.  19.900,- 
 
 

Inkludert:       Tillegg:  
* Fly SVG - OPO m. KLM      * Enkel lugar kl. 4200,-  
* 7 netters cruise inkl. fullpensjon all inkl. på båten * Tips til mannskap ombord 50 Euro 
* All drikke om bord vatn, vin, øl, fruktsaft og kaffe   
* Inkludert 5 utflukter med buss og guide er lagt inn i prisen.       
* Transfer i buss til Cruisebåt ved ankomst     
* Falmenco underholdning om bord.  
* Fado underholdning en kveld om bord  
* Folkloreprogram med tradisjonell folkedans ombord. 
* Dansemuligheter i bar, underholdning, bingo og forskjellige aktiviteter hver dag / kveld.  
* Reiseleder Anne Kari fra Idereiser AS      
 

Forbehold om pris pga. pris på flybillettene ikke kan bestilles enda!  
 

Inkludert:  
Her er alle måltider ombord og mat på alle utfluktene som er inkludert I pakken fra middag første kveld til og 
med frokost siste dag. Type drikke er inkludert vann, vin, øl, fruktsaft og kaffi servert av CroisiEurope under 
måltid ombord, “drinker” servert i bar, kaffe og brandy etc. ( untatt champagne, spesielle drinker på en barliste 
som ligger på bordene ) - underholdning om bord  - welcome cocktail - til gala middag - Fado, flamenco, og 
tradisjonell  folklore. 
 

Ikke inkludert: Porto by night utflukt nr 1 og utflukt til Guimares gammel landsby.  

 
Første mann til mølla prinsippet - Duerocruisene er utsolgt for 2018 allerede!  
 
Ved påmelding: 
HUSK:  LUGARKATEGORI VED PÅMELDING OPPE ELLER NEDE.  
HUSK:   Navn som i passet, adresse, fødested, fødselsdato og år, nasjonalitet, passets gyldighet minst 6 mnd. ) 
HUSK:   Reiseforsikring sammen med www.helfo.no trygdekort.    
 
 

Vi tar forbehold om endringer som er utenfor vår kontroll i forbindelse med turen. Turen er laget med 
KLM som flyselskap og vi tar forbehold om ruteendringer, valutaendringer, miljøavgifter, oljepris og 
endringer med flyskatt. For denne reisen gjelder spesielle grupperegler - grunnet strenge regler for 
kansellering og ombooking hos båtcruiseselskap og fly-selskap. Ved avbestilling etter 14. april må  
reisen betales i sin helhet grunnet kontraktsregler med både flyselskap og Cruise selskap.     
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