Toerisme
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Porto ademt charme, overal. Dus struin
lekker door de historische straatjes,
proef port op de kade en geniet van de met
azulejos betegelde monumenten!
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	De Douro is altijd van levensbelang geweest
◀
voor Porto, hij verbindt de achterliggende
valleien met de stad en de Atlantische
Oceaan. Vroeger werd de portwijn via de
Douro naar de wijnkelders in Gaia gebracht
om verder te rijpen. Nu dat met vrachtwagens gebeurt, worden de boten gebruikt als
rondvaartboot. Zes kenmerkende bruggen
verbinden Porto met Gaia, de plek waar de
portkelders op de kade zijn gevestigd.
1	Tapa Bento is een klein kwalitatief restaurant pal naast het prachtige station.
2	In elke straat kun je zomaar tegen prachtig
betegelde gevels aan lopen. Zijstraat van de
grote winkelstraat Rua de Santa Catarina.
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Met een wereldberoemde wijn als ambassadeur van de stad, belooft Porto een
gezellige en smaakvolle plek te zijn. Er
valt eindeloos veel te proeven, maar je
kunt je er ook vergapen aan veel creativiteit en historie. Met de strategische
ligging aan de noordoever van de rivier
de Douro en de Atlantische Oceaan had
Porto al in de vierde eeuw een bedrijvige
Romaanse handel. Het toenmalige stadje
Cale - later Portucale - werd zo belangrijk dat de naam van het hele land ervan
werd afgeleid. Port speelde vanaf de
dertiende eeuw een prominente rol.
Vanuit de zuidoever in Vila Nova de Gaia
werd het eerst naar Engeland en later
over de hele wereld getransporteerd.
Tegenwoordig staat Gaia samen met de
historische wijk Ribeira op de werelderfgoedlijst van Unesco.

Bewaarde schatten

Historische iconen

Niet ver van het station staat de Torre
dos Clérigos, één van de meest karak
teristieke symbolen van de stad. Na een
beklimming van de 225 treden, word je
beloond met een imposant uitzicht over
de stad, de heuvels en de oceaan erachter. Even verderop ligt ook de Igreja da
Sé, een kathedraal en klooster. Hier zijn
archeologische vondsten gedaan die
erop wijzen dat deze kathedraal op een
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Zonder de authentieke smaak van Portugal te proeven, mag je de stad niet
verlaten. De wijnkelders bevinden zich
aan de overkant van de rivier de Douro
in Gaia, dat officieel een andere plaats is.
Inmiddels is het een verzamelpunt van
toeristen, maar de sfeer blijft gemoedelijk. Alle grote en bekende portmerken
zijn op de kade vertegenwoordigd. In de
portkelders word je meegenomen naar
de portvaten, hoor je alles over het proces van port maken, de mogelijke smaken en kleuren en sluit je af met een
proeverij. Neem de lekkerste port meteen mee naar huis!
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... .....Lunchtip.

Porto
BIEDT ZO VEEL

...

Favoriet van ons
Margriet-team was het leuke
lunch- en logeeradres Rosa
et Al Townhouse in de creatieve
straat Rua do Rosário waar je veel
vintage en kleine winkels vindt.
Het voelt als een knus restauranten familiehotel met voorin
een kleine boetiek.
rosaetal.com

1	Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx.
2	Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx.
3	Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx.
4	De winkel A Vida Portuguesa is
een soort Portugese Hema op
Rua Galeria de Paris. Hier vind je
handgemaakte olijfzeep en sardientjes in blik.
5	Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx.
6	Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx.
7	Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx.
8	Port proeven op de kade van
Vila Nova de Gaia is een must in
Porto!

MEER DAN
PORT ALLEEN!
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Portugese proeverijen

....

De rijke geschiedenis van de stad levert
heel wat moois op. Veel eeuwenoude
gebouwen staan gecentreerd in het
historische centrum Ribeira. In de soms
steile en smalle straatjes kun je eindeloos
ronddwalen. Het station São Bento is
een van de bekendste trekpleisters
vanwege het typisch Portugese karakter. Aan het einde van de negentiende
eeuw werd het station geopend in een
voormalig klooster. Het station dankt
zijn schoonheid aan de azulejos, de
beroemde Portugese tegels die soms
mooie verhalen vertellen. Aanrader:
pal naast het station zit de befaamde
tapasbar Tapa Bento. Hier eet je niet
per se heel Portugese, maar wel heel
goede hapjes.

veel ouder gebouw uit de vijfde of
zesde eeuw is gebouwd.
De op een paar loopminuten gelegen
boekwinkel Livraria Lello & Irmão is in
de laatste eeuw minstens zo beroemd
geworden als de kathedraal. Dat heeft
alles te maken met de boeken en films
van Harry Potter. De bijzondere trappen
in de winkel schijnen voor J.K. Rowling
de inspiratiebron te zijn geweest voor de
bewegende trappen van Zweinstein. De
populariteit van de boekwinkel is zo
groot geworden dat je alleen met een
entreekaartje naar binnen mag.
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Streetart en architectuur
tekst: barbara natzijl. fotografie: margriet hoekstra.

Op verkenning in de stad vallen de contrasten op. Moderne architectuur naast
sierlijke monumenten, levendige terrassen en gemoedelijke pleintjes. Bijzonder
is de vele streetart die steeds meer wordt
gewaardeerd. Een van de bekendste
artiesten is Hazul, dankzij z’n naam
worden de kunstwerken met rust gelaten en niet overgespoten. Een mooi
staaltje architectuur is het statige Casa
da Música, een icoon in de stad, ontworpen door Rem Koolkaas. Het innovatieve, bunkerachtige concertgebouw heeft
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internationale architectuurprijzen gewonnen. En hoewel er veel discussie was
over het honderd miljoen euro kostende
gebouw, wordt er ook gezegd dat het de
beste concertzaal heeft dat in de laatste
honderd jaar is gebouwd. Je kunt er een
rondleiding krijgen, maar zelf een oordeel vormen tijdens een concert is natuurlijk leuker.

Fotogenieke oevers

De bruggen van Porto pronken op menig
skylinefoto van de stad. Ze verbinden
het bedrijvige Porto en het dichtbevolkte Gaia met elkaar. De negentiende-eeuwse brug Dom Luis I en de Maria
Pia-brug zijn ontworpen door medewerkers van het architectenbureau van
Gustave Eiffel. Een boottocht, vooral bij
zonsondergang vanwege het mooie
lichtspel (!), over de Douro biedt een
sfeervol uitzicht op beide oevers en de
zes bruggen.

1 De Igreja dos Congregados, staat
naast het bekende station São
Bento. Beide de moeite waard
vanwege de azulejos, Portugese
tegels.
2 Burgerbar Munchie is een begrip
onder de locals van Porto, Praça
D. Filipa de Lencastre 177.

Al struinend op weg
naar Rosa et Al word je in
Tv. de Cedofeita verrast door het
charmante boetiekje Coraçao Alecrim,
een verzamelplaats voor mooie dingen:
van sieraden tot fauteuils en van
servies tot lingerie. Alles met veel
oog voor schoonheid en met
liefde geselecteerd.

k. . . . . . .

Een van de typische gerechten in Porto
is Pataniscas, een hartig hapje dat bestaat uit gedroogde kabeljauw, vaak
geserveerd als voorgerecht. Voor de
lunch is het kaasgerecht Francesinha
een optie. Het is de oervader van de
tosti: twee sneden brood, royaal belegd
met meerdere soorten vlees, bedekt met
gesmolten kaas en overgoten met een
saus van bier en tomaat. Onze tip: deel
een portie van deze zware hap! Een heel
bekende plek om te lunchen is Café Majestic, dat z’n naam eer aan doet met
veel goud en een barokke stijl, midden
in de grote winkelstraat Rua da Santa
Catarina.

.

oriete bo
v
a
F
e
....

ti e

Eet als de locals
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coracaoalecrim.com

SMAKELIJK

Het sfeervolle Ribeira ligt aan de rivier de
Doura. Kijk je om je heen, dan zie je kleurige
huisjes, smalle straatjes en traditionele
port-boten. Gezellige restaurants en
barretjes maken het sfeertje compleet.
Het verblijf

Hotel da Bolsa*** is een klassiek
familiehotel dat centraal ligt in de
historische wijk Ribeira met vele
toeristische hoogtepunten op loopafstand van het hotel, zoals de
dubbele versierde Dom Luis boogbrug over de Douro. De kamers zijn
eenvoudig en netjes. In het hele
hotel is gratis wifi beschikbaar.

Inclusief

MEER TIPS EN
REISAANBIEDINGEN?
SCHRIJF JE IN VOOR
DE NIEUWSBRIEF
MARGRIET REIZEN OP
MARGRIET.NL/
REISNIEUWSBRIEF

r etourvlucht Eindhoven-Porto v.v.
(ook tegen een meerprijs vertrek
vanaf Amsterdam mogelijk)
l uchthavenbelasting
2
 x overnachting in hotel Da Bolsa
2
 persoonskamer logies +
excursie Zes Bruggen Cruise
GEEN ONTBIJT?!

Exclusief

r eis- en of annulerings
verzekering
o verige maaltijden en uitgaven
van persoonlijke aard

e ventuele vluchttoeslagen
 ijdrage calamiteitenfonds € 2,50
b
per boeking
reserveringskosten € 19,50
per boeking

Optioneel bij te boeken
extra nacht: vierdaagse

vliegreis vanaf € 169 p.p.
(vanaf Eindhoven)
transfers
parkeren luchthaven
fietstour
hop on hop off bus

Meer informatie en
reserveren

De reisperiode loopt van 28 april
t/m 31 oktober 2018. Zie voor meer
informatie en boekingen: margriet.
nl/Porto of bel de reisadviseurs
van de Jong Intra Vakanties via
0180 - 45 78 03. Vermeld daarbij
de speciale reiscodes SVPOR98.
Op deze aanbieding zijn de ANVR/
SGR-voorwaarden van toepassing.
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