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R O N D R E I Z E N E U R O PA

R E I S DATA
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çç 26 september 2017

R E I SSO M PE R PE R S .
2-persoonskamer: € 2.175
toeslag 2-persoonskamer voor singlegebruik: € 665
korting voor Davidsfonds leden:
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N B EG R E PE N

++ De toegangsgelden voor de
vermelde bezoeken

++ Reisbegeleiding en deskundige
toelichting door Jan Goossens

++ Gebruik van de audiofoon
++ Lokale gidsen
++ Fooien voor lokale gidsen en
chauffeurs

++ Overnachtingen met ontbijt in
kwaliteitsvolle hotels

++ 4 middagmalen in lokale restau-

rants, 3 avondmalen in de hotels,
1 avondmaal in een lokaal restaurant in Porto, wijn inbegrepen
bij elke maaltijd
++ Vluchten Brussel-Porto h/t met
Brussels Airlines, de luchthaventaksen
++ Transfer en vervoer ter plaatse in
comfortabele autocar
++ Annulerings-, bagage- en
bijstandsverzekering
Davidsfonds Cultuurreizen
is een partner van
CO2logic, die de CO2-uitstoot
van uw vlucht compenseert en
klimaatprojecten steunt.

© SHUTTERSTOCK

JAN GOOSSENS is historicus en
specialiseerde zich in de culturele en
religieuze geschiedenis van de centrale
middeleeuwen. Hij is em. hoogleraar
aan de KU Leuven, waar hij doceerde en
onderzoek deed naar de geschiedenis
van middeleeuws Europa. Het Iberische
schiereiland interesseert hem in het
bijzonder.

Met Jan Goossens naar

NOORD-PORTUGAL
B A R O K K E P R A C H T E N G LO O I E N D E W I J N G A A R D E N

µµUitgebreid bezoek aan Porto
µµFadoavond en wijnproeverij in de Dourovallei
µµDe universiteitsstad Coimbra
µµMinder gekende parels als Viseu, Aveiro en
Viana do Castelo

DAG 1: Brussel - Porto -Vila do Condo - Viana
do Castelo M-A
Vlucht naar Porto en transfer naar Viana do Castelo.
In de glorietijd van de Portugese ontdekkingsreizen
werd de stad als belangrijke zeehaven erg rijk, wat
u nu nog ziet aan de herenhuizen in manuelstijl en
de rococopaleizen.
DAG 2: Barcelos - Guimaraes - Braga - Viana
do Castelo O-A
Al van ver ziet u in Guimaraes het silhouet opdoemen van het Castelo de Sao Miguel met zijn 8
torens. U wandelt er door de smalle straatjes van
de oude hoofdstad van Portugal. Braga was in de
12de eeuw dan weer de religieuze hoofdstad van
het land. U bezoekt er de Bom Jesus do Monte.
De monumentale barokke trap wordt ook wel de
Heilige Weg genoemd.
DAG 3: Régua - Dourovallei - Quinta do Seixo
- Pinhao - Samodães O-M
Tijdens de rit naar Pinhao geniet u van het uitzicht
op de Dourovallei, midden in de wijnstreek. Het is
dan ook een uitstekende plek om een glaasje port
te proeven. U bezoekt het station in Pinhao met
de befaamde azulejos.
DAG 4: Vila Real - Casa de Mateus - Lamego Samodães O-A
U wandelt door het historisch centrum van Vila
Real, met het Casa de Mateus in het oosten. Het

18de-eeuwse landhuis is een perfect voorbeeld van
Portugese barokarchitectuur.
DAG 5: Lamego - Viseu - Conimbriga - Coimbra O-M
U rijdt naar Coimbra. Onderweg strekt u even de
benen in de betoverende binnenstad van Viseu en
bezoekt u Conimbriga, de grootste Romeinse site
van Portugal. Tot slot geniet u van een fadoavond.
DAG 6: Coimbra - Mealhada - Aveiro - Porto O-M
Vandaag verkent u Coimbra, de zetel van de inquisitie in de 16de eeuw maar bovenal de oudste
universiteitsstad van Portugal. Het oude koninklijk
paleis en de bibliotheek liggen nog altijd in het hart
van de campus. In hun schaduw staat de kathedraal
Sé Velha, een van de mooiste romaanse gebouwen
in het land. In het gezellige Aveiro bewondert u de
met azulejos versierde gevel van de 16de-eeuwse
Misericordiakerk. Daarna reist u verder naar Porto.
DAG 7: Porto O-A
Het middelpunt van Porto is zonder twijfel de Sé
Catedral. Deze burchtkerk is de enige van oorsprong
gotische kathedraal in de stad. In de straten errond
zijn nog enkele pareltjes terug te vinden zoals de
Santa Clarakerk en het Sao Bentostation, bedekt
met 20.000 azulejos. De Ribeirawijk, de beurs en de
Igreja de Sao Francisco zijn ook een bezoek waard.
U maakt een boottochtje op de Douro en bezoekt
een wijnkelder. U sluit de dag af met een diner en
wijnproeverij in Taylor’s Wine Cellars.
DAG 8: Porto - Brussel O
Vrije tijd tot de terugvlucht.

