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LANGS DE MOOISTE PLEKJES VAN NOORD-PORTUGAL

Op het ritme
van de

DOURO
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TOERISME

Laat Lissabon en de Algarve 
even links liggen en trek naar 
het noorden. Redactrice 
Marie ontdekte er prachtige 
landschappen, lekkere 
wijntjes en gastvrije locals.
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Bruisende steden en dorpjes    die soezen in de zon

Neem je tijd om minstens een tweetal dagen 
door het romantische Porto te kuieren. Er valt 
namelijk heel wat te ontdekken in de op één 
na grootste stad van Portugal. Wij verklappen 
alvast onze favoriete plekjes in de verschil-
lende wijken.

De Ribeira-wijk & historisch centrum
De authentieke Ribeira-wijk ligt aan het water 
en is leuk om te flaneren. Je hebt er een mooi 
zicht op Vila Nova de Gaia, de oude pakhuizen 
aan de overkant van de Douro-rivier waar 
porto gemaakt wordt en je ontelbaar veel vari-
eteiten kunt proeven. Je bereikt de wijk door 
over de Ponte de Dom Luís I, een opvallende 
boogbrug, naar de overkant te wandelen. Op 
de brug heb je een adembenemend zicht over 
de stad. Loop in de Ribeira-wijk tot aan de 
kerk van São Francisco voor een prachtig 
staaltje Gotische kunst. Shoppen doe je in  
Rua de Miguel Bombarda en de omliggende 
straten. Je vindt er kunstgalerijen, kleine boe- 
tiekjes en vintagewinkels. Ga naar Pensão 
Favorita (Rua Miguel Bombarda 267, 
www.pensaofavorita.pt), een gezellig  
restaurant om Portugese specialiteiten te 
proeven. Met kinderen is Bugo Art  
Burgers (Rua Miguel Bombarda 598,  

www.bugo.com.pt) in dezelfde straat een  
uitstekende keuze.

De Boavista-wijk & het westen
Als je van architectuur houdt, mag je Porto’s 
concertgebouw (Casa da Música, www. 
casadamusica.com) niet missen. De wereld- 
beroemde Nederlandse architect Rem  
Koolhaas ontwierp het fascinerende gebouw. 
Het Serralves park is leuk om met kinderen te 
ontdekken. Ze kunnen er lekker hun gang gaan 
terwijl jij vanop een bankje toekijkt en van de 
zon geniet. In dat park vind je ook het Serralves 
Museum van moderne kunsten (www.serralves.
pt/en/) dat een bezoekje waard is.

De Foz do Douro-wijk
Met de oude tram ga je makkelijk van het  
historische centrum naar Foz do Douro, de 
strandwijk van Porto. Een leuk ritje naar een 
plek om echt vakantiegevoel te krijgen. Je 
hebt er ook een paar goede restaurants. Bij 
Praia da Luz (Avenida do Brasil, www.praia-
daluz.pt) eet je verse vis op het strand, bij 
Ichiban (Avenida do Brasil 454, www.ichiban.
pt) vind je de lekkerste sushi en voor pizza 
moet je naar het gezellige Portarossa (Rua  
de Côrte Real 289, www.portarossa.pt/en/).

De vele gezichten van Porto

REDACTRICE MARIE  “Een boottochtje op de 
Douro-rivier is dé manier om te genieten 
van al het moois in de streek”
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Bruisende steden en dorpjes    die soezen in de zon
 
Als een postkaart: 
de Douro-streek
Het zijn de wijnterrassen die de Alto 
Douro-streek (ten oosten van Porto) zo 
verbluffend mooi maken. Terwijl je met 
je auto door de bergen en de kleine 
dorpjes van de regio rijdt, krijg je de 
meest spectaculaire panorama’s. Mis de 
zonsondergangen niet, want de uitzich-
ten worden nog mooier als de zon een 
gouden gloed werpt over de Douro- 
rivier en de vallei. Wijnliefhebbers kun-
nen hier hun hart ophalen, want je vindt 
er de beste wijn en porto van het land. 
In Quinta Nova (www.quintanova.com) 
en Quinta do Crasto (www.quintado-
crasto.pt) kun je wijn proeven terwijl je 
van een fantastisch uitzicht geniet. Je 
kunt ook heel mooi wandelen in de 

Douro-streek. Zo kun je bijvoorbeeld 
een stukje van de pelgrimsroute naar 
Santiago de Compostela hiken. Verder 
zijn er ook prachtige fietsroutes en kun 
je – als je eens iets anders wilt – de 
streek te paard ontdekken. Ga niet naar 
huis zonder een boottochtje op de 
Douro-rivier gemaakt te hebben; het  
is dé manier om te genieten van al het 
moois dat de streek te bieden heeft. 
Natuurliefhebbers en wandelaars pur 
sang moeten hun tripje uitbreiden naar 
het uiterste noordoosten van het land. 
Tegen de grens met Spanje vind je de 
Trás-os-Montes-streek waar je schitte-
rende wandelingen kunt maken in 
nationaal park Montesinho.

EEN NACHTJE (OF MEER) 
IN EEN LANDHUIS
Het concept van de Spaanse Paradores 
en Portugese Pousadas ken je misschien 
wel. Het zijn oude kastelen, kloosters en 
haciënda’s die door de staat als hotel 
gerund worden. In Noord-Portugal 
heb je daarnaast ook de – onterecht – 
minder bekende Solares.

Wat? Mooie, oude landhuizen die van 
generatie op generatie worden doorge-
geven en hun deuren wijd openzetten 
voor toeristen.
Welkom! Het is vooral de hartelijkheid 
van de eigenaars die je bijblijft als je in 
een van de 125 Solares van Portugal 
slaapt. En de indrukwekkende landhui-
zen zelf natuurlijk, die meestal teruggaan 
tot de 17de en 18de eeuw. 
Zoals een B&B? Verwar een Solar niet 
met een B&B. De Solares zijn allemaal in 
hun originele stijl bewaard, liggen op een 
prachtig domein, hebben een uitzicht 
om u tegen te zeggen en vaak nog een 
charmante 90-jarige Don of Doña die 
een oogje in het zeil houdt terwijl zoon- 
of dochterlief de Solar runt. Elk landhuis 
heeft een beperkt aantal kamers, wat de 
beleving erg intiem maakt. 
Terug in de tijd. De ene kamer is al 
groter en luxueuzer dan de andere 
(afhankelijk van de prijsklasse), maar ze 
zijn allemaal even authentiek.
Overnachten en veel meer. Neem je tijd 
om de eigenaars tijdens je verblijf te 
leren kennen; ze vertellen je boeiende 
verhalen en geven je tips over de regio 
die duizend keer meer waard zijn dan wat 
je in een reisgids leest. Sommige Solares 
hebben hun eigen wijndomeinen. Vraag 
de – vaak trotse – eigenaar om een rond-
leiding op de wijngaard en in de wijn- 
kelder en krijg er een vakkundig woordje 
uitleg bij. Zin om Portugese specialitei-
ten te leren klaarmaken? Sluip dan voor 
etenstijd de keuken binnen en ga in de 
leer bij de kokkin van de Solar waar je 
slaapt. Wij leerden het heerlijke dessert 
leite creme bijvoorbeeld maken, een Por-
tugese variant van de beroemde crème 
brûlée. De eigenaars zorgen ervoor dat 
je je weg van huis helemaal thuis voelt.

➜

REDACTRICE MARIE  “Wijnliefhebbers kunnen in de 
prachtige Alto Douro-streek hun hart ophalen!”
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Je vakantie in de Douro-streek valt perfect 
te combineren met Minho, een regio ten 
noorden van Porto waar het Portugese  
koninkrijk is ontstaan. De dorpen  
Guimarães en Ponte de Lima moeten hier 
zeker op je to-do-lijst staan. Naast nippen 
van Minho’s vinho verde natuurlijk, een 
licht sprankelende witte wijn.

• Guimarães is – net als de Douro-vallei 
trouwens – verkozen tot Unesco Wereld- 
erfgoed. En niet zonder reden! De middel-
eeuwse stad is nog erg goed bewaard. 
Bezoek er het Castelo, een kasteel met 

zeven torens uit de 11de eeuw, wandel er 
door smalle straatjes langs 16de-eeuwse 
huizen, drink er koffie op gezellige pleintjes 
en eet er heerlijk zoete Portugese pas-
teitjes. Net buiten de stad is ook de Palácio 
Vila Flor en het culturele centrum een 
bezoekje waard. Hier gaat het leven traag 
en net dat maakt een bezoek aan de stad 
zo interessant.

• De Minho-streek is bekend om z’n leven-
dige marktjes zoals in het pittoreske Ponte 
de Lima, het oudste dorpje van Portugal. 
Om de twee weken op maandag komen ze 
van ver voor deze traditionele markt die je 
aan het water vindt. Kom dus – als het even 
kan – op marktdag naar het dorpje, want 
dan voel je de flair er echt. Het historische 
centrum van het dorp is klein, maar erg 
charmant. Als je de imposante middel-
eeuwse brug (Ponte Romana) en de Lima- 
rivier oversteekt, kun je mooi wandelen, 
paardrijden of fietsen langs de Lima-rivier. 
Fietsliefhebbers kunnen het 25 km lange 

pad tot Viana do Castelo volgen. Deze 
route is de trots van elke dorpsbewoner. 
Als je van groen houdt, kun je naar de 
thematische tuinen (Jardins Temáticos, 
www.festivaldejardins.cm-pontedelima.pt) 
waar er jaarlijks een wedstrijd wordt gehou-
den met ontwerpen van internationale 
artiesten. Stem mee voor de volgens jou 
mooist ontworpen tijdelijke tuin. 

Dagje kuieren, en dan ’n glaasje vinho verde

JE PORTUGAL-TRIP OP MAAT
• Via Expair Tours boek je vanaf € 682 
per persoon een reis naar Porto en de 
Douro-streek. In die prijs zit je vlucht, 
huurauto en verblijf van 7 nachten in 
drie verschillende Solares inbegrepen. 
Je vliegt met SN Brussels Airlines van 
Zaventem naar Porto. www.expairtours.be
• De beste periode om op vakantie naar 
het noorden van Portugal te gaan is 
tussen mei en oktober, dan heb je het 
weer zeker mee en leeft het écht in 
de streek.
• Op www.solaresdeportugal.pt vind  
je alle info over de verschillende land-
huizen. Je kunt kiezen tussen drie 
verschillende prijsklassen.

REDACTRICE MARIE  “In Ponte de Lima komen mensen 
van ver voor de traditionele markt aan het water”

De pittoreske dorpjes van Minho
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