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De Douro-vallei
De Douro-vallei zou ook de betoverende vallei kunnen genoemd worden, zo adembenemend mooi is het
landschap.Vanaf Porto, bij de monding van de rivier waar de in de vallei geproduceerde Douro-wijnen (tafelwijnen) en
de portwijnen (versterkte wijnen) worden bewaard, kunt u dit als Werelderfgoed erkende cultuurlandschap op
verschillende manieren ontdekken: met de auto, met de trein, met de boot of zelfs per helikopter. Geen enkele zal u
onberoerd laten.Tijdens een tocht langs de “miradouros” met de beste uitzichten, varen we de rivier af van noord
naar zuid en in de tegenovergestelde richting. Onderweg kunnen we genieten van adembenemende uitzichten op de
rivier en de wijngaarden, dorpjes en stadjes bezoeken tot we in Miranda do Douro aankomen waar de rivier Portugal
binnenstroomt.We beginnen ons bezoek in Vila Nova de Gaia, waar de portwijn in de wijnkelders ligt te rijpen. Hier
komt u meer te weten over deze wijn en kunt u, zoals het hoort, proeven van deze goddelijke drank. Op de rivier
kunt u nog steeds de oude barcos rabelo zien die de wijn, vóór de bouw van de vele stuwdammen die de rivier
bevaarbaar maakten, van de wijnboerderijen naar de monding brachten.In Peso da Régua leert u in het Museu do
Douro de wijnbouw en de regio vanuit een ander perspectief bekijken. Niet ver hier vandaan, aan de zuidelijke oever,
ligt Lamego, een van de mooiste steden van Noord-Portugal. Een immens trappencomplex met blauwe en witte
azulejos leidt naar het heiligdom Santuário de Nossa Senhora dos Remédios. In Pinhão, aan de oever van de Douro,
moet u zeker een bezoek brengen aan het treinstation en de oude azulejos met taferelen uit de wijnbouw
bewonderen.Voor u in Pocinho aankomt, kunt u een omweg maken langs de zuidelijke oever om het kasteel Castelo
de Numão te bezoeken en te genieten van het uitzicht. Iets meer naar het oosten bevindt zich het Parque
Arqueológico de Foz Côa, een openluchtgalerie met prehistorische rotstekeningen die als Werelderfgoed is
geclassificeerd en het Museum in Vila Nova de Foz Côa.In Barca de Alva komt u in het natuurpark Parque Natural do
Douro Internacional, waar de rivier tot in Miranda do Douro de grens tussen Portugal en Spanje vormt. Hier is de
rivier veel smaller en loopt tussen hoge steile rotsen tot aan het grensstadje waar de rivier Portugal
binnenstroomt.De Vale do Douro Vinhateiro is tot in Barca de Alva ook de oudste afgebakende wijnregio ter wereld.
De rivier heeft het landschap gevormd door diepe valleien in de rotsen uit te houwen. De mensen toverden op hun
beurt de leistenen bergen om in terrassen om wijnranken te planten die in de zomer groen en in de herfst roodbruin
kleuren. Met een wijsheid die van generatie op generatie wordt doorgegeven, worden de terrassen zo aangelegd dat
de zonnestralen onder de juiste invalshoek op de druiven schijnt en de warmte afgeeft die de druiven nodig hebben.
Deze unieke wijn en het prachtige landschap zijn het resultaat van de vruchten der aarde en de menselijke
inspanning.
Niet te missen
> enkele wijnboerderijen bezoeken die zich toeleggen op oenotoerisme
> overnachten in een van de wijnhotels in Porto en de Douro-vallei
> deelnemen aan de druivenoogst
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> een boottocht (cruzeiro ambiental) maken op de rivier bij Miranda do Douro
> de wijndorpen Barcos, Favaios, Provesende, Ucanha, Salzedas en Trevões bezoeken

VIJF UITKIJKPOSTEN OP DE RIVIER RIO DOURO
1 - São Leonardo da Galafura
De uitkijkpost São Leonardo da Galafura bevindt zich vlakbij Régua. In dit landschap dat door de Portugese schrijver
Miguel Torga werd omschreven als een “geologisch gedicht”, ziet u in één oogopslag de Douro-vallei en het gebergte
Serra do Marão.
2 - Quinta do Noval
Dit landgoed heeft een bevoorrechte ligging te midden van zijn kleurrijke wijngaarden en wordt daarom vaak de
etalage van de Douro genoemd.Quinta do Noval ligt op de linkeroever van de rivier Rio Pinhão, op leistenen
terrassen die verbonden worden met hagelwitte trappen. Hagelwit zijn ook de huizen en de steile weg die het
landgoed doorkruist.
3 - Casal de Loivos
Casal dos Loivos is net een balkon met uitzicht op Pinhão en de vallei met de Douro die aan het eind een “s” vormt.
Dit uitzicht werd door de BBC uitgeroepen als een van de zes mooiste ter wereld.
4 - São Salvador do Mundo
São Salvador do Mundo is een heilige en mythische plaats gelegen op enkele kilometers van São João da Pesqueira,
ten zuiden van de rivier. Het is een lokaal bedevaartsoord dat volgens de overlevering hoofdzakelijk door vrouwen
wordt bezocht. Vanaf dit uitkijkpunt ziet u de halve Douro. Onderaan de afgrond, omgeven door grillige rotsen,
stroomt de rivier, die op dit punt rustig is vanwege de stuwdam Barragem da Valeira. Tot het einde van de 18e eeuw
lag hier een heel hoge waterval die een bijna onoverkoombaar obstakel vormde voor de schepen.
5 - Quinta do Vale Meão
Quinta do Vale Meão ligt op een helling aan de rechteroever van de Douro, vlakbij Pocinho. Bij Pocinho bevindt zich
de noordelijke grens van het door UNESCO tot werelderfgoed uitgeroepen gebied. Het landgoed is groots en royaal
opgezet en draagt zo het stempel van zijn oprichtster, D. Antónia Ferreira. Deze mythische zakenvrouw uit de 19e
eeuw voerde radicale hervormingen door in de wijnbouw en de portwijn. Dit uitzicht omvat als het ware de essentie
van de Douro: de schoonheid, de droom, de legende en de scheppende kracht van de mens die de leistenen oevers
van de rivier omvormde in wijngaarden.

ONTDEK DE DOURO MET DE AUTO
De auto is ook een uitstekend vervoermiddel om naast de uitkijkposten de rivier en het omringend landschap te
verkennen. Adem eens heel diep in voor u de smalle en bochtige wegen die voortdurend stijgen en dalen, opgaat.
U komt voorbij rustige stadjes en dorpen, wijngaarden die de contouren van het terrein volgen, kastelen die
onderdeel waren van de verdedigingslinie tijdens de christelijke herovering en nog veel meer andere plaatsen waar u
zeker moet stoppen om het landschap te bewonderen.
Als u begint in Peso da Régua, aan de noordelijke oever van de rivier, en langs Pinhão rijdt, kunt u via de
hoogvlakten die de vallei van de Douro beschermen, tot in Alijó geraken. Tussen Alijó en Carrazeda de Ansiães steekt
u de rivier Tua over en kunt u verder de EN214 volgen tot in Vila Flor. vanaf Vila Flor volgt u de IP2 tot aan Torre de
Moncorvo. U kunt vanaf daar via de EN220 en de EN221 verder gaan tot Barca d´Alva. U komt dan langs Freixo de
Espada à Cinta.
Van het stadje Vila Nova de Foz Côa, gelegen aan de zuidelijke oever, neemt u de EN 222 naar de Douro, waarbij u
langs São João da Pesqueira rijdt. Deze weg brengt u tot aan Pinhão. Aan deze oever zijn er twee omwegen die
eigenlijk een must zijn: de EN 222-4, die tot aan het landgoed Quinta do Vesúvio afdaalt en de EN 324, die u
meevoert naar het indrukwekkende kasteel Castelo de Numão.
Tijdens de rit moet u het zeker niet nalaten om af en toe te stoppen bij de uitkijkpunten op de Douro.

ONTDEK DE DOURO MET DE BOOT
Vanaf de steiger in Vila Nova de Gaia tot aan Barca de Alva kunt u een boottocht van één of meerdere dagen langs
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de Douro maken, afhankelijk van de afstand die u wenst af te leggen. U kunt ook vertrekken vanuit een andere
plaats, zoals Régua, en de boottocht combineren met een treinrit. Of u slaapt op een hotelboot of in wijnboerderijen
en landhuizen vlakbij de rivier, waar u kennis maakt met de Portugese gastvrijheid. In de boottocht is een volledig
programma inbegrepen met bezoeken aan monumenten in de streek, thematische maaltijden en wijnproeverijen.
De fraaie terrassen in de Douro-vallei waar de wijnstokken worden geplant, beginnen vlakbij Barqueiros tot aan
Barca d'Alva en zorgen voor één van de meest indrukwekkende, door de mens geschapen, rustieke landschappen.
Tot aan het einde van de 19e eeuw was de rivier de voornaamste toegangsweg naar het binnenland en de
aanvoerroute voor de producten vanuit afgelegen streken Het was een moeilijke en gevaarlijke tocht, slechts één
soort boot kon de natuurlijke obstakels overkomen, de barco rabelo. De stevig gebouwde boot en de
vakbekwaamheid van de mannen maakten het mogelijk om de grote vaten met wijn via de rivier te vervoeren. De
vaten werden nooit volledig gevuld zodat ze, in het geval van een ongeluk, konden blijven drijven.
Probeert u het zelf en maak een tochtje op een barco rabelo. Het is een onvergetelijke ervaring.

ONTDEK DE DOURO MET DE TREIN
Als u van treinreizen houdt, zult u genieten van deze treinreis door het Douro-gebied. U waant u in het begin van de
20ste eeuw.
Tijdens deze ontmoeting met het verleden zijn de sterren de stoom- en diesel wagons en locomotieven die, tuffend
met een vaartje van 30 km per uur, de vervlogen tijden doen herleven. De trein vormde toen de verbinding tussen
de plaatsen in de omgeving en vervoerde de beroemde Portwijn
U kunt de rivier tussen Régua en Tua volgen met de Douro-spoorlijn. Het station van Régua was één van de
belangrijkste in de regio en dat van Pinhão is nog steeds één van de mooiste in het land, met een voorgevel versierd
met azulejos.
U kunt de Douro-lijn ook volgen met gewone treinen die vanaf Porto vertrekken of de reis combineren met een
boottocht. Deze manieren van reizen vullen elkaar perfect aan.

ONTDEK DE DOURO PER HELIKOPTER
U kunt de Douro ook vanuit de lucht verkennen, waarbij u vanuit Porto vertrekt. U vliegt dan boven het historisch
centrum van de stad en de zes bruggen over de rivier. In een mum van tijd bent u dan in het hart van de Alto Douro.
Een andere mogelijkheid is van Foz naar Barca de Alva vliegen en de helikopterreis combineren met een boottocht
op een luxe jacht.
De vlucht kan gecombineerd worden met een lunch in een wijnboerderij van de Douro en is geschikt voor maximaal
6 deelnemers.

NUTTIGE INFORMATIE / HEENREIS
Historische trein van de Douro: www.cp.pt
U kunt de rit met de historische trein combineren met een retourreis naar om het even welke plaats in Portugal. Er
zijn overeenkomsten met hotels en parkeerterreinen voor klanten van de historische trein.
Deze regio kunt u ook bezoeken als u de portwijnroute volgt: www.ivdp.pt
Meer weten: visitportoandnorth.travel
Heenreis:
De N222 loopt evenwijdig met de rivier aan de zuidkant.
Met de trein: www.cp.pt
Met de bus – Rede Expressos www.rede-expressos.pt
Luchthaven: Aeroporto Francisco Sá Carneiro (Porto)
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