2021 LUXUS ELVECRUISE PÅ DOURO I PORTUGAL
EUROPAS VAKRESTE ELVECRUISE MED
PREMIUM BÅTEN « MIGUEL TORGA» med 5 UTFLUKTER
ALT INKLUDERT I 8 DAGER FRA 18. - 25. AUGUST

Portoelva

Bli med til 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 Europas vakreste
elvecruise. Vår båt heter Miguel Torga. Vi har for gruppen inkludert utfluktsprogram,
med rundtur i Porto, Matteus-villaen, tur til Spanias eldste universitetsby Salamanca. Her
er idylliske landsbyer, hvor vi får med oss hverdagslivet. Vi besøker de flotte dekorerte
kirkene, frodige vingårdene med driftige vinbønder, som arbeider i stupbratte vinmarker
i praktlandskapet opp av Duero elven. I dette frodige området trives vinranker, oliventrær og mandeltrærne som er vakkert beplantet. Likeledes skal vi oppleve Porto by og
bydelen Vila Nova de Gaia som har alle de kjente portvinshusene fra 1700-tallet. Vi skal
besøke portvinhus med smaksprøver av de edle populære dråper. Ellers flyr KLM begge
veier som inkl. mat, snack, vin, øl, brus og kaffe og te.
Portugal er portvinens hjemland

DAG 1

18. august NORGE - AMSTERDAM - PORTO

Vi møtes på Sola kl. 05.00 for innsjekk med KL 1196, med avgang kl. 06.20 til
Amsterdam. Vi flyr videre til Porto 09.05 med ankomst Porto kl.10.40. Etter
toll-klarering Kjører vi en runde rundt byen, ser kysten, strendene nord for
byen og elva. Anne Kari ordner plass for en lett lunsj inkl. drikke, før vi kan
sjekke inn på båten. Vår båt ligger til kai ved en av broene i Porto langs elven
Douro. Ved ankomst tildeling av lugarer og installering før vi serveres 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. 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 om du bestiller
champagne og spesielle drikker på en barliste på bordene. PS. Juice, brus
alkohol osv. samt kaffe og brandy i baren- alt er inkludert.
Dag 2

19. august PORTO - RUNDTUR I PORTO

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 brosteinlagte gater. Porto står på UNESCOs liste over verdens verneverdige byer, og har en lang og interessant historie. besøker en vinkjeller
og smake på vin. Etter bytur returnerer vi til båten, som da seiler opp Douro
til Regua. I kveld får vi Fado underholdning.
Dag 3

20. august PORTO

- REGUA

God morgen, vi starter dagen med en god frokost om bord og gleder oss til
seiling på Dueroelven innover i gjennom dette vakre dalføret i Portugal. Vi
ser utbyggingsområder ut av Porto og små landsbyer på vei til Regua. PÅ soldekket er det gode solsenger og vi serveres fra baren etter ønsker. Lunsj om
bord og fri om ettermiddagen til å vandre i Regua.
Dag 4

Tønnetransport på Douro-elven

21. august REGUA / PINHAO – 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 båten igjen i Pinhao og båten fortsetter sin ferd på elva gjennom de

Regua
Portugal fakta:
* Hovedstad: Lisboa

* Styreform: Republikk
* Eu medlem i 1986
* Religion: Romersk Katolsk
* Språk: Portugisisk
* Areal: 92391
* Nasjonaldag: 10. juni
* Valuta: Euro

vakreste og mest berømte vinproduksjonsområder langs elva.
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Vi passerer spektakulært landskap og maleriske høydedrag heldekket av
stupbratte vin terrasser. Vi ankommer Vega de Teron. Båten legger til kai for natten i
Vega de Terron, ved den spanske grensen. Middag om bord før vi opplever
” Flamenco ” underholdning om kvelden.
Dag 5
22. august VEGA DE TERON - BARCA D’ALVA - SALAMANCA (Buss)
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 internasjonal 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 returnerer til båten for middag i Barka d’ Alva. Båten flytter seg noen meter til en kai på den portugisiske siden i
løpet av dagen. Vel tilbake går vi om bord i Vega de Teron. Vi kan glede oss til god
mat og underholdning om bord om kvelden.
Dag 6
23. august BARCA D’ALVA - FERRADOSA - PINHAO
Frokost om bord og vi seiler videre til Ferradosa og utflukten gjennom spektakulære
vindrue dyrkings landskap ” Vin i Porto ” . Vi drar landskap med vinmarker, stopper
på steder med vakker utsikt og får stop hos vinkjeller (quinta) med smaksprøver av
diverse viner. Vi ankommer tilbake til båten i Pinhao. I kveld er det middag og
”Gala kveld”.
Dag 7
24. august PINHAO - LAMEGO - PORTO
Frokost før vi drar på utflukt til Lamego. Oppdager Nossa Senhora dos Remedios helligdommen 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 og gleder oss til flott Folklorekveld.
Dag 8
25. august PORTO - AMSTERDAM - 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. Flyavgang fra Porto kl. 05.00 hvor vi serveres skive, kaffe og vin/øl/juice etc, til frokost. Ankomst Amsterdam er kl.08.35 og
videre til Stavanger kl. 09.40 med ankomst til Sola kl. 11.10.
Husk reisebeviset (setelappen) for tax free handel. Vel hjem alle sammen.
Pris pr. pers i lugar ØVERSTE DEKK ( 12 stk lugarer x 2 sengs)
Pris pr. pers i lugar MIDDLE DEKK ( 8 stk lugarer x 2 sengs )
Pris pr. pers i lugar MAIN ( NEDRE ) 3 stk. lugarer x 2 sengs )

kr. 25.900,kr. 24.900,kr. 23 500,-

Inkludert:

Tillegg:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Fly SVG - PORTO inkl. servering m. KLM, (flyskatt kr. 600 )
* Enkel lugar kr. 5100,7 netters cruise inkl. fullpensjon all inkl. på båten
* Tips til mannskap 50 EUR
All drikke fra vatn, vin, øl, fruktsaft, kaffe og drinker i baren
* Valuta endringer
5 utflukter med buss og lokal guide + AK verdi EUR 260
Transfer i buss til cruisebåt ved ankomst
Flamenco sang og 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

Inkludert: Her er alle måltider ombord og mat på alle utfluktene som er inkludert i pakken fra middag første kveld til og
med middag siste dag. Til å drikke kan vi velge mellom rødvin, hvitvin, rosavin, øl, fruktsaft, sotfdrinks og mineralvann.
Kaffe servers av CroisiEurope sammen med dessert i restauranten. I baren serveres “drinker” etter ønske,
untatt champagne, spesielle drinker på en barliste, som ligger på borden. I baren foregår og underholdningen om bord.
Vi får welcome cocktail, en gala middag - underholdning med Fado, flamenco, og tradisjonel, folklore. Velg selv, hvor du
vil sitte! - Husk din allergi!!!

PS: Vi har inkludert de flotteste utfluktene som er verdt å bruke penger på.
PS: Ikke inkludert er: Porto by night utflukten og utflukten til Guimares gammel lands by.
Påmeldingsfrist på dette populære cruiset 10. juni 2021.
HUSK Å bestille ønsket etasje på cruisebåten ved påmelding
HUSK: Navn som i passet, adresse, fødested, fødselsdato og år, nasjonalitet, passets gyldighet minst 6 mnd. )
HUSK: Reiseforsikring sammen med www.helfo.no trygdekort.

Flyseter med KLM flyselskap via Amsterdam. Vi må alltid ta forbehold om båtens program som
kan endres noe grunna havneplass og mudring etc. for turen 2021. Ellers tar vi forbehold om
endringer vedr. valuta, Covid-19, miljøavgifter, oljepris samt endringer vedr. flyskatt.
(endres i tråd m. valuta.) Spesielle grupperegler - grunnet strenge regler hos våre samarbeidspartnere vedr. båtcruiseselskap og flyselskap. Vedr. Covid-19 er dette kjent for verden
og avbestilling etter 10. juni betales turen i sin helhet iflg. regler om en ikke har venteliste!
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