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Wijnroutes
De wijnroutes van Portugal zijn een uitstekende gelegenheid om prachtige wandelingen te maken en
kennis te maken met een genoegen dat met de tijd alleen maar beter wordt.
Wijn wordt in Portugal al tenminste sinds de tijd van het Romeinse Rijk verbouwd. De wijnproductie heeft in de loop
der tijd verschillende fasen doorgemaakt. Een belangrijke datum is 1756, toen de Markies van Pombal de Companhia
Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro oprichtte om de eerste afgebakende wijnregio ter wereld aan te duiden,
de wijngaarden te registreren en de wijnen volgens hun kwaliteit te klasseren.
De wijnroute van de vinho verde
In het noorden hebben we de wijnroute van de vinho verde die zich uitstrekt van de Minho tot de Douro. “Verde” is de
kleur die overheerst in deze groene regio. Hier bevinden zich historische steden zoals Braga of Guimarães en andere
charmante stadjes aan de rivieren die er doorheen lopen. Enkele voorbeelden hiervan zijn Amarante, Viana do
Castelo, Barcelos of Ponte de Lima. Deze streek die bekend staat om het “turismo rural” (toerisme in landelijke
gebieden) is rijk aan adellijke huizen en landgoederen. Breng een bezoek aan de wijngaarden met de wijnranken die
op spalieren groeien, de stenen graanschuurtjes (“espigueiros”) en het prachtige landschap dat lichte, jonge en frisse
wijnen voortbrengt.
De wijnroute van de Alvarinho
De subregio Monção en Melgaço, vlak bij de rivier Rio Minho, maakt deel uit van de wijnroute van de vinho verde,
maar is de tevens de wieg van de beroemde druivensoort Alvarinho, de druivensoort bij uitstek voor de vinho verde.
Daarom heeft de Alvarinho een eigen route, met deze twee steden als centrum. In de Solar do Alvarinho in Melgaço
en in de Paço do Alvarinho in Monção kunt u deze wijn proeven en andere streekproducten degusteren of kopen.
De portwijnroute
De portwijnroute strekt zich uit over een gebied met prachtige landschappen en glooiende hellingen met op de
achtergrond de rivier Rio Douro die zich tussen de bergen slingert. Dit prachtige, unieke landschap van de Alto Douro
Vinhateiro werd toegevoegd aan de werelderfgoedlijst. De wijnroute omvat de streek van het Parque Arqueológico
de Foz Coa, dat eveneens is erkend als werelderfgoed. U vindt hier steden met een rijk erfgoed en een oude traditie
zoals Vila Real en Lamego. Wat de Douro-vallei echter het meest onderscheidt zijn de talrijke wijnboerderijen,
waarvan vele zich toeleggen op het enotoerisme. In deze toeristische voorzieningen kunt u overnachten, wijn proeven
en deelnemen aan de druivenoogst of andere activiteiten die verband houden met de wijnbouw. In deze streek
worden vandaag de dag uitstekende witte, rode en rosé-wijnen gemaakt van dezelfde wijngaarden waar de portwijn
vandaan komt.
De wijnroute van de Bairrada
De wijnroute van de Bairrada is gelegen in het midden van Portugal, in de kuststrook waar zich Aveiro en Figueira
da Foz bevinden. Ze strekt zich uit tot in Coimbra, de stad die door Unesco is erkend als werelderfgoed. In deze regio
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liggen de oudste en bekendste Portugese kuuroorden, met spa’s en wellness-centra. Bij het speenvarken van
Bairrada, het visitekaartje van de nationale gastronomie, wordt meestal een mousserende wijn uit Bairrada
gedronken, een van de eerste regio’s in Portugal waar deze wijn werd gemaakt.
De wijnroute van het schiereiland Setúbal
In deze regio van ongekende schoonheid ten zuiden van de Taag ligt het gebergte Serra da Arrábida met zijn
natuurpark Parque Natural en het natuurreservaat Reserva Natural do Estuário do Sado, waar u dolfijnen kunt
spotten. De prachtige kleine stranden van Sesimbra of Portinho da Arrábida ten noorden van de rivier Sado,
contrasteren met de uitgestrekte zandstranden van het schiereiland Península de Troia aan de zuidelijke oever.
Setúbal, de belangrijkste stad van deze regio, beschikt over een historisch centrum dat u zeker te voet moet
bezoeken. In Palmela en Vila Nogueira de Azeitão, de hoofdsteden van deze route, vindt u u wijnkelders en
wijnboerderijen die u kunt bezoeken. De muskaatwijn Moscatel de Setúbal, een van de bekendste wijnen uit Portugal,
is ook afkomstig uit deze streek.
De wijnroute van de Alentejo
De wijnroute van de Alentejo strekt zich uit over immense vlakten met een heet klimaat, behalve in het uiterste
noorden vlak bij het gebergte Serra de S. Mamede. Hier liggen enkele van de mooiste vestigingsstadjes van de
Alentejo zoals Marvão en meer naar het zuiden toe Monsaraz, vlakbij het stuwmeer van Alqueva. Borba, Redondo,
Reguengos en Vidigueira zijn namen van dorpen en wijnen met een lange traditie. De hoofdstad van de regio, Évora,
is erkend als werelderfgoed wegens de afwisseling en de schoonheid van het erfgoed. Ook het landschap van de regio
met heuvelachtige velden, kurkeiken en meren die de blauwe lucht en de ziel van deze krachtige landelijke streek
weerspiegelen, is een bezoek waard.
Niet te missen
> De wijnkelders van Vila Nova de Gaia, waar de portwijn rijpt, bezoeken
> Een toost uitbrengen met de recente maar uitstekende, mousserende vinho verde-wijnen
> Enkele Portugese wijnen degusteren in de Salas de Provas Vinhos de Portugal van Lissabon en Porto. Beide
proefruimten zijn gelegen in gebouwen die op zich al een bezoek waard zijn.
> Een boottocht maken met de dolfijnen van de rivier Sado, in de wijnroute van Setúbal
> Het schiereiland Península de Troia, dat tot dezelfde wijnroute behoort en een van de grootste stranden van
Europa heeft, ontdekken
> In de Alentejo een boottocht maken op de Alqueva, het grootste aangelegde meer van Europa, of een woonboot
huren en enkele dagen heerlijk relaxen

NUTTIGE INFORMATIE
De wijnroute van de vinho verde: rota.vinhoverde.pt
De wijnroute van de Alvarinho: www.rotadoalvarinho.pt
De portwijnroute: www.ivdp.pt
De portwijnkelders: www.cavesvinhodoporto.com
De wijnroute van de Bairrada: www.rotadabairrada.pt; www.cvbairrada.pt
De wijnroute van het schiereiland Setúbal: www.rotavinhospsetubal.com
De wijnroute van de Alentejo: www.vinhosdoalentejo.pt
Enotoerisme: guiastecnicos.turismodeportugal.pt
Wines of Portugal: www.winesofportugal.info

HEENREIS
Luchthaven Aeroporto da Portela in Lissabon
Aeroporto Francisco Sá Carneiro in Porto
Luchthaven van Faro
Met de trein: www.cp.pt
Met de bus – Rede Expressos: www.rede-expressos.pt
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