
Opstapplaats: luchthaven 
(definitieve vertrekuren bij uw reisdocumenten) 

8 dagen / 7 nachten
all inclusive

Afreisdatum
Prijs per persoon
(op basis van een 2-pers.

hoofddekkajuit)

09 juli 19 € 1699

Toeslag Prijs per persoon
Eenpersoonskajuit 
hoofddek 
op aanvraag

€ 499

Tussendek € 130

Bovendek € 170

Luchthaventransfer
(per traject)

€ 35

MS INFANTE D’HENRIQUE
Uitrusting: 3-dekschip uitgerust met salon, 
restaurant, bar met danspiste, airco op het hele 
schip, groot zonnedek met ligstoelen, winkeltje 
Lengte 75m, breedte 11,4m, 71 kajuiten
Kajuiten: comfortabel ingerichte buitenkajuiten, 
badkamer met douche en toilet, haardroger, safe, 
radio en centrale verwarming
Maaltijden: ontbijtbuffet, ’s middags en ’s avonds 
uiterst verzorgde maaltijden aan boord 
Animatie: gala-avond, regelmatig animatie met 
dans aan boord

SERVICE
 �  Vluchten Porto heen en terug
 �  Cruise in All inclusive vanaf de 1e dag het 
avondmaal tem de 8e dag het ontbijt
 �  Alle uitstappen zoals vermeld in het programma
 �  ALLE DRANKEN AAN BOORD (behalve 
champagne en wijnen van de wijnkaart)
 �  Begeleiding door een Nederlandstalige gids 
vanuit België

NIET INBEGREPEN
 � Fooien aan boord

PRAKTISCHE INFORMATIE
 � Reisdocumenten: geldige identiteitskaart
 � Bij boeking de identiteitsgegevens van alle 
deelnemers doorgeven
 � Reizigers van niet-Belgische nationaliteit dienen 
bevoegde instanties te contacteren

Dag 1 • België - Porto
We nemen onze vlucht naar Porto. Vanaf 17u00 kunnen 
we inschepen aan boord van het ****schip MS Infante don 
Henrique. ‘s Avonds ontdekken we Porto.

Dag 2 • Porto
Vandaag brengen we een geleid bezoek aan Porto. De 2e 
grootste stad van Portugal. In de namiddag bewonderen 
we de prachtige landschappen tijdens de vaart naar Regua. 

Dag 3 • Porto - Regua
Vanuit Porto rijden we naar Guimarães, een charmante 
stad waar zich middeleeuwse en moderne wijken hebben 
ontwikkeld. We gaan terug aan boord in Porto en varen in 
de namiddag af naar Regua.

Dag 4 • Regua - Vega de Teron
We vertrekken voor onze uitstap naar Vila Real, een stad 
met een zeer verscheiden religieuze architectuur. We varen 
doorheen de meest beroemde wijngaarden van Porto, 
langs prachtige hellingen bedekt met wijnstokken. Er is 
een flamencoavond voorzien aan boord.

Dag 5 • Barca d’Alva - Salamanca
We bezoeken Salamanca, beschermd als werelderfgoed 
door de Unesco. Deze prachtige stad biedt buitengewone 

Romeinse, Arabische en christelijke architecturale schatten. 
Middagmaal in Salamanca(tafeldranken niet inbegrepen). 
Avondmaal en animatie aan boord in Vega de Teron.

Dag 6 • Barca d’Alva - Ferradosa - Pinhao
We leggen aan in Ferradosa. We maken een uitstap  in 
Porto. Vervolgens kunnen we de wijnen van Porto proeven 
in een “quinta”. We keren terug aan boord in Pinhao 
omstreeks 18u00.

Dag 7 • Pinhao - Porto
Vanuit Pinhao rijden we naar Lamego voor een bezoek. 
Tijdens dit bezoek ontdekken we het sanctuarium van 
Nossa Senhora dos Remedios. We komen in de late avond 
aan in Porto. Fadoavond aan boord.

Dag 8 • Porto
In de ochtend ontschepen we en nemen we vanuit Porto 
onze terugvlucht naar België.

Opgelet: door omstandigheden kan het vaarschema worden 
aangepast.

PINHAO SALAMANCA

WIJNGAARDEN

De Douro is de bevoorrechte getuige van alle geheimen die horen bij de vervaardiging van de Portowijn. De Gouden rivier van Portugal in het 
uiterste zuiden van Europa, vertelt het mooie verhaal van de liefde van de mens en de wijngaard op een fado-melodie.

Cruise op de Douro PORTUGAL - SPANJE     


