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Vinreise til Portugal 
 

DEN PERFEKTE VENNETUREN! EN GRUPPEREISE MED VIN, NATUR OG OPPLEVELSER I FOKUS 

 

BASERT PÅ GRUPPESTØRRELSE: 10 – 12 PERSONER 

GJELDENDE FOR REISE I OKTOBER 2021// APRIL & MAI 2022 ELLER OKTOBER 2022 

 

 

HVA ER INKLUDERT? 

 

 Flyreisen Oslo – Porto tur/retur på økonomiklasse/ basert på gruppe-pris og -betingelser ved minimum 10 

deltagere. En mellomlanding hver vei. Innsjekket bagasje inkludert.  

 Overnatting i 1 natt i Porto med frokost inkludert 

 Overnatting i 4 netter i Dourodalen med frokost inkludert 

 Lokal engelsktalende guide. 

 Arrangement for gruppen i henhold til program under: Byvandring med portvinssmaking i Porto, besøk til Quinta 

da Aveleda med Vinho Verde smaksprøver og ost underveis til Pinhão, privat elvecruise til Quinta do Ventozelo, 

besøk og smaksprøver på tre portviner på Quinta de Bonfim, vingårdsvisitt på Quinta da Manoella inkludert 

prøvesmaking av 3 Premium Wines, guidet besøk til byene Favaios og Alijo.  

 Måltider i henhold til program: Velkomstmiddag med drikke og Fado-show på Restaurant Mariquinhas i Porto, 

middag med drikke på Rabelo Restaurant (Vintage House) på kveld to, vingårdsvisitt og lunsj med vintilpassing 

på Quinta do Ventozelo, vingårdsvisitt og lunsj med vintilpassing på Quinta Nova da Nossa Senhora do Carmo, 

lunsj med drikke i typisk lokal restaurant i Favaios. 

 All transport i henhold til program: Egen turbuss som følger dere fra dag 2 til dag 6.  

 Flyskatter og avgifter. 

 

 

PORTO OG DOURO: EN SMAKFULL REISE I VAKKER NATUR 

(5 NETTER) 

 

 

Dag 1 

 

Dere blir møtt på flyplassen ved ankomst Porto og kjørt til deres hotell for innsjekk.  

Etterpå blir dere transportert til Casa Mariquinhas; den mest tradisjonelle Fado Restauranten i Porto. Her vil 

dere få nyte en velkomstmiddag (måltid med drikke inkludert), bestående av retter fra regionen og 

akkopangnert av tradisjonell Fado-musikk. Fado-musikken sies å være selve nerven i den den Portugisiske 

sjelen! Transport tilbake til hotellet og overnatting.  
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PORTO OG DOURO: EN SMAKFULL REISE I VAKKER NATUR 

(5 NETTER) 

 

 

Hotell:  

 

Hotel Porto Bay Teatro - Sjarmerende Designhotell sentralt i Porto.  

 

 

Dag 2 

 

Nyt frokost på hotellet, før de som ønsker blir invitert med på en liten byvandring i Portos sjarmerende 

gamleby. Med dertilhørende besøk i en av de mange portvinskjellerene i Vila Nova de Gaia – Portos 

tvillingby på andre siden av elven.  Burmester-kjelleren er rn av byens eldste portvinskjellere, - her får dere 

en liten smaksprøve på 3 eminente portviner før dere transporteres tilbake til hotellet for utsjekk.  

Avreise til Douro tidlig på ettermiddagen med deres private og komfortable turbuss. Beregn ca. 1,5 times 

reisevei til flotte Vintage House i Pinhão; deres hjem for de neste dagene! 

Underveis er Quinta da Aveleda er et hyggelig stopp: Denne nydelige vingården har en fantastisk hage og er 

en av de viktigste produsentene av Vinho verde, den lysegrønne vinen som Portugal også er kjent for: 

Prøvesmaking! 

Ankomst hotellet på sen ettermiddag, her blir dere ønsket velkommen og sjekker inn for litt avslapning før 

middag på hotellet deres, - på fantastiske Rabelo Restaurant (måltid med drikke inkludert). 

 

 

 

Hotell: 

 

Vintage House Hotel - Delikat boutiquehotell i Pinhão, midt i hjertet av Douro.  

 

 

Dag 3 

 

Etter frokost på hotellet vil dere i dag være med på besøk på to nydelige vingårder i Douro:  

 Start med Quinta de Bomfim som ligger i Pinhão: Denne vingården tilhører Symington Familien 

som har blitt premiert for sine viner nesten årlig. Deres Portwine Dow har vunnet prisen for å være 

verdens beste portvin! Med sin imponerende historie blir dette som å besøke et levende museum, 

og vil gi dere en perfekt innsikt i vinproduksjonen i Douro-dalen.  

 Etter dette besøket fortsetter dere med buss til Quinta Nova: Vingården til den berømte Amorim-

familien er en av de vakreste i Douro, og ble nylig en del av Relais &Chateaux-kjeden. Dersom 

været tillater det vil dere her bli servert lunsj (måltid med drikke inkludert) på kanskje en av dalens 

vakreste utsiktspunkt utover vinterrassene i Douro.  

Om ettermiddagen kjører dere tilbake til Pinhão, og har hele ettermiddagen til egentid. 

Også kvelden er åpen for eget arrangement, vi anbefaler dere gjerne et besøk på den nærliggende restauranten 

Toca da Raposa – kjent for sintt autentiske regionale kjøkken (mot tillegg – betales på stedet). 

 

 

Hotell: 

 

Vintage House Hotel - Delikat boutiquehotell i Pinhão, midt i hjertet av Douro.  

 

 

Dag 4 

 

Nyt en herlig frokost i godt selskap på hotellet før dere blir med på et cruise opp Douro-elven,  for å bli 

kjent med en av de nyeste vingårdene i Douro:   

 Quinta do Ventozelo har århundrer med historie, men først nylig ble det åpnet for publikum. 

Cruiset til vingården tar ca. 2 timer, hvor dere kan nyte Douros vidunderlige scenografi fra 

elveperspektiv. Vel fremme får dere en rundtur på denne vakre eiendommen, vinsmaking vil det 

også bli tid til før en delikat lunsj (måltid med drikke inkludert).  

Transport tilbake til hotellet med buss, og resten av dagen til egentid.  
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Hotell: 

 

Vintage House Hotel - Delikat boutiquehotell i Pinhão, midt i hjertet av Douro.  

 

 

 

Dag 5 

 

Frokost på hotellet, før et lite høydepunkt på reisen:  

 Besøk til Quinta da Manoella, Wine&Soul: Dette er det beste stedet for moderne vinlaging i 

regionen. Sandra Tavares da Silva og ektemannen har som mål å produsere vin på den mest 

bærekraftige og naturlige måten. Deres viner Pintas og Guru er internasjonalt anerkjente, blir 

medaljert år etter år.   

 Etter dette imponerende besøket fortsetter dere videre med buss til de små vin-landsbyene Favaios 

og Alijo; de er 2 av de eldste i Douro. Dere stopper for lunsj i Favaios (måltid med drikke inkludert); 

byen som er kjent for Sweet Moscatel Wine – og kanskje er verdt en liten prøvesmaking? 

Tilbake til hotellet og ettermiddagen til egentid.  

 

Kvelden har dere også til fri disposisjon, men vi anbefaler gjerne en middag DOC Restaurant, av den berømte 

kokken Rui Paula. En virkelig stor matopplevelse! (Mot tillegg – betales på stedet).   

 

 

Hotell: 

 

Vintage House Hotel - Delikat boutiquehotell i Pinhão, midt i hjertet av Douro.  

 

 

Dag 6 

 

 

Frokost på hotellet før utsjekk og transport til Porto flyplass for deres flyvning hjem.  

 

GOD TUR HJEM! 

 

 

PRIS PR. PERSON I DELT DOBBELTROM: KR. 23.150,-  

 

PRIS PR. PERSON I ENKELTROM: KR. 29.890,- 
 

 

 Prisen forutsetter et minimum deltakerantall på 10 personer. 

 Turen kan tilpasses for mindre/ større grupper, eller for individuelle reisende. Kontakt oss for skreddersydd 

tilbud.  

 Turen kan organiseres i andre perioder. Kontakt oss dersom andre reiseperioder er ønsket.  

 

 

 

Kontakt oss:  

Epost: post@paradisreiser.no // Telefon: 32 24 36 10 
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