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PORTO 
Guimares - Braga - Viseu - Aveiro - Coimbra 

5-DAAGSE CULTUURREIS 
ONTDEKKING VAN DE MOOISTE STEDEN ROND PORTO  

 
 

 

VERTREK: 03 OKTOBER  2018 
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De mooiste steden rond Porto   

Een prachtige 5 – daagse  naar PORTO, in combinatie met de 
prachtige Portugese steden Coimbra, Aveiro en Viseu. Naast een 
bezoek aan de universiteit Coïmbra,  omvat de reis ook excursies 
aan de historische centra van de verschillende steden, en een 

uitstap naar BRAGA en GUIMARES. We overnachten in 4* hotels. 

 

Pluspunten 
 

 Bezoek aan het oude Porto 

 Minicruise op de Dourorivier 

 Porto degustatie 

 Schitterende steden  Braga, Guimares, Viseu, Aveiro en Coimbra 
 

 

 
 

                                                                            “Bom Jesus “ in Braga. 
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Programma 
 

DAG 1:                                                                                                                BRUSSEL ► PORTO 

’s Morgens vertrek  per autocar uit regio Oostende en Brugge naar Zaventem. Heenreis per 

lijnvlucht met SN Brussels om 10.40u. Verwelkoming om 12.05u op de luchthaven door de  

lokale gids, gevolgd door een transfer naar het centrum.   

 

Na de lunch bezoek aan Porto,  spectaculair gelegen aan de Douro-rivier, waar de huizen dicht 

tegen elkaar zijn gebouwd op de steile rotswanden. Porto is ook nog universiteitsstad, 

bisschopszetel en bekend om zijn portwijn.  De stad is gebouwd aan weerszijden van de rivier 

de Douro, op 7 steile heuvels. De stad  telt om en bij de 250.000  inwoners. Porto is vooral 

bekend als herkomstplaats van portwijn, die in Gaia gelagerd wordt. Bezoek aan het 

Beurspaleis, de S.Francisco-kerk, de oude volkswijk la Ribiera (UNESCO).  

 

We zetten ons bezoek verder met de Romaanse Kathedraal, het Bisschoppelijk Paleis en La 

Terreiro da Sé, een esplanade boven de stad, die wordt afgebakend door massieve omtrekken 

van de kathedraal, door het voormalig bisschoppelijk paleis en door een 14 de-eeuwse  toren. 

Ca 17.30 uur: Bezoek aan een portokelder gelegen in Vila Nova de Gaia, aan de overzijde 

van de oude stad Porto 20.30 uur: Avondmaal  en overnachting in het  hotel te Porto. 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Port_(wijn)
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DAG 2 :                                                                                             GUIMARES –BRAGA - PORTO 

Ca 10.00 uur. We varen gedurende een 50-tal minuten  via een mini-cruise op de Douro-rivier. 

Een prachtige benadering van deze romantische stad. Lunch in het hartje  van de stad.   

Uitstap via  Santo Tirso naar GUIMARES (50 km), gedomineerd door het 10e eeuws kasteel. 

Guimarães heeft een speciaal plekje in het hart van de Portugezen.  Want in het middeleeuwse 

kasteel, is Afonso Henriques geboren en vanuit de hoge torens en muren overwon hij de legers 

van zijn moeder in 1128. Later werd hij de eerste koning van Portugal. 

Een wandeling door de oude stad,  (UNESCO) biedt veel charme: de gietijzeren balkons  

hebben een bijzondere uitstraling evenals de herenhuizen met hun uitkijktorentjes. Gedurende 

korte tijd wanen wij ons in de middeleeuwen, toen de adel prachtige woonhuizen liet bouwen 

zoals het Casa Mota Prego, het Palácio de Vila Flor, het huis Casa do Toural en nog vele andere, die 

Guimarães haar unieke ambiance geven. Het hart van de stad ligt bij het plein Largo de Nossa 

Senhora da Oliveira. Hier verheft zich de indrukwekkende kerk Colegiada de Guimarães, van 

waaruit Pedro Hispano, beter bekend als paus Johannes XXI, naar Rome vertrok, waar hij als 

enige in de Portugese kerkgeschiedenis het pausambt heeft bekleed. 

Nadien rit naar BRAGA (15 km), hoofdstad van de Groene Minho provincie, en ook wel het 

“Rome van Portugal” genaamd. Tijdens de goudrush vanuit Amerika werden hier talloze kerken 

gebouwd.  Iets buiten Braga bevindt zich één der zeldzaamste Wisigotische kerkjes van 

Portugal: Sao Frutuoso, uit 600 n.Chr. 

 

 

Al ten tijde van de Romeinen verhief de imperator Caracala ‘Bracara Augusta’ tot hoofdstad 

van de provincie Galécia, het huidige Galicië. Op de Romeinse heerschappij volgde de 

bezetting door de Sueven, de Westgoten en de Moren, tot de stad in de 11e eeuw uiteindelijk 

door de christenen werd veroverd. De kathedraal van Braga, de oudste van Portugal, was het 

religieuze centrum van het land. Niet voor niets wordt het Portugese gezegde "ouder dan de 

kathedraal van Braga" nu nog steeds gebruikt om uit te drukken dat iets heel oud en belangrijk 

is. Haar religieuze macht, die ten tijde van de middeleeuwen over het algemeen gelijk stond aan 

de macht van het zwaard, strekte zich uit over de koninkrijken van Spanje en Portugal. Dankzij 

de kathedraal kreeg Braga er steeds meer belangrijke monumenten bij. In de 16e eeuw gaf 

aartsbisschop D. Diogo de Sousa, die geïnspireerd was door het Rome van Paus Julius II, Braga 

de glans en de charme van de renaissance. Bezoek aan de 12e eeuwse kathedraal. Terugrit naar 

Porto (55 km)   20.30 uur: Avondmaal en overnachting  te Porto. 
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DAG 3:                                PORTO - VISEU - AVEIRO 

Vertrek naar Viseu (120 km) voor een bezoek aan de kathedraal. Heel wat prachtige 

herenhuizen in particulier of bisschoppelijk bezit. De Romaanse Kathedraal heeft een barokke 

voorgevel en ook het interieur is harmonisch van uitzicht. Lunch in VISEU. 

 

Vertrek naar de lagunenstad Aveiro (70 km).  Bezoek aan de kathedraal en aan de ‘Palheiros’ 

(de vissershuisjes), langs de kanalen en bruggetjes, sierlijke ‘moliceiros’ of platbodems en art-

nouveau gebouwen. Avondmaal en overnachting in AVEIRO. 

 DAG 4:                                     COIMBRA            

Vroeg vertrek naar Coïmbra (70 km), Europas culturele hoofdstad in 2003. 

  

Een universiteitsstad met een rijk verleden (vooral manuelstijl en renaissance). Het  

stadscentrum ligt op de Alcáçova-heuvel dat we bereiken via  pittoreske straatjes. We bezoeken 

de Universiteit van Coïmbra met zijn mooie barokbibliotheek (3 zalen in het marmer met 

meesterwerken van boekdrukkunst) en aan de Sala dos Capelos waar de promovendi de 

doctorshoed kregen. Tevens staan de kathedralen Sé Velha en Sé Nova op ons programma en 

de H. Kruis-kerk, waar de tombe van de eerste koning van Portugal bevat (Alphonso 

Henriques). Lunch in Coimbra, en vervolgens bezoek aan het Klooster van Saint Claire 

(Convento de Santa Clara), waar Joanna verbleef als non.  In de late namiddag terugrit naar 

Aveiro.  Avondmaal en overnachting in Aveiro. 

DAG 5:                                                                                  AVEIRO -  PORTO   ► BRUSSEL  

09.00 uur na het ontbijt, vertrek en  transfer  naar Porto (70km) voor de terugvlucht naar Brussel: 

PORTO Vertrek  om 15.45u 

BRUSSEL Aankomst 19.00 u, en aansluitend per autocar naar Brugge en Regio Oostende. 
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Prijs per persoon in tweepersoonskamer: € 1.565 – prijs minstens 15 

deelnemers    -     Singletoeslag: € 250 
 

INBEGREPEN 

 Heen- en terugvluchten Brussel/Porto/Brussel 

 Heen-en terug autocartransfers van Regio Oostende naar Zaventem 

 Alle luchthaventaksen (momenteel € 146) 

 Logies in ****hotels. 

 4 lunches en 4 diners (water en wijnen inclusief) 

 A/C autocar voor alle vervoer in en rond Porto 

 Lokale Engelssprekende  gids voor alle sites alsook alle entreegelden voor musea en 

sites. (Nederlandstalige gids onder voorbehoud) 

 Nederlandstalige begeleiding gedurende de hele reis vanaf 15 deelnemers 

 Bijdrage Vlaamse Solidariteit Reisgelden 

 

NIET INBEGREPEN 

 Extra hotelkosten (room service) en dranken buiten de maaltijden 

 Fooien voor gids en chauffeur voor de ganse reis. 

 Verzekering tegen annulatie: 4% vd reissom en bijstandsverzekering  14€ 

 

SPECIALE ANNULATIEVOORWAARDEN 

 Bij annulatie vanaf 1 jaar tot 6 maanden voor afreis: 30% van de reissom 

 Bij annulatie van 6 maanden t.e.m. 3 maanden voor afreis: 75% van de reissom 

 Bij annulatie minder dan 3 maanden voor afreis: 100% van de reissom 

 

 
 

Inlichtingen bij reisleider : François Ghys, Rogierlaan 16/4.01 te 8400 Oostende 

tel- 059 266692   gsm- 0477 595794   francois@topoftheworld.be 

 

 

 

 

Asteria Expeditions (lic. A1095) 
Korte Zilverstraat 6, 8000 Brugge 

Tel: 050 33 25 10 - Fax: 050 33 26 10 
info@asteriaexpeditions.be 

 
 
 
 
 
 

mailto:francois@topoftheworld.be
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HOTEL TE PORTO: 
 

Hotel Trindade  **** 

Porto Trindade biedt trendy kamers met gratis internet. Het ligt op 150 meter van het 

metrostation Trindade, dat een rechtstreekse verbinding met de luchthaven Francisco Sá 

Carneiro biedt. In 15 minuten loopt u naar de kerk Igreja de Santo Ildefonso. 

De ruime kamers zijn met sfeervolle kleuren ingericht. Ze beschikken ook over een zithoek, 

een flatscreen-tv met satellietzenders, en thee- en koffiefaciliteiten. De grote badkamer is 

uitgerust met gratis shampoo en andere zeepproducten. 

U kunt in de grote loungebar van Porto Trindade Hotel genieten van een heerlijk drankje. In 

de mediterrane ontbijtzaal wordt dagelijks een ontbijtbuffet voor u verzorgd.  
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HOTEL TE  AVEIRO: 
 

 HOTEL RIA MELIA**** 

Hotel Melia Ria ligt in het hart van de stad Aveiro, vlak bij een meer waar een zijtak van de 

Ria de Aveiro in uitstroomt. Het hotel ligt naast het congrescentrum van Aveiro en het 

treinstation en past perfect in deze nieuwe toeristische en commerciële wijk van uitstekende 

kwaliteit.   In de spa kunt u genieten van massages en behandelingen.  

Activiteiten 

Sauna – Fitnessruimte – Wellness-centrum – Massage – Jacuzzi – Wandelen – Turks bad – 

Hamam – Zwembad Binnen  

 

Diensten 

Roomservice – Vergader-/feestzaal – Business-centrum – Wasserij – Stomerij – Kapper / 

schoonheidssalon – Ontbijt op de kamer – Strijkservice – Bruidssuite – Souvenirwinkel –  

Locatie 

Stadscentrum – Bij snelweg – Bij treinstation – Meer – Panoramisch uitzicht – Universiteit – 

Bij beurscomplex – Historische binnenstad  

 

 
 

 


