
Afrejse Hjemkomst Pris 
Ti 18.04 Ti 25.04 10.395,-

Prisen inkluderer 
Dansk rejseleder, ophold i dobbeltkahyt, 
7 x morgenbuffet, 6 x frokost, 7 x middag, 
kaffe/the som beskrevet, underholdning 
om bord, drikkevarer om bord på skibet 
som beskrevet, udflugter incl. entréer og 
vinsmagning som beskrevet, samt alle 
lovpligtige skatter og afgifter.

Forbehold vedr. flodkrydstogter: Ændringer 
i vandstanden på floderne, efter afrejse 
fra Danmark, kan i enkelte tilfælde gøre 
sejlads på floderne umulig. Riis Rejser 
tager forbehold for ændringer i rejseplanen 
som følge af ændringer i vandstanden 
på floderne. Således kan sejlads på 
floderne og overnatning på skibet helt 
eller delvis erstattes med hhv. buskørsel 
til besøgssteder og seværdigheder samt 
overnatning på hotel. Denne ændring giver 
ikke ret til efterfølgende kompensation.

Fly til og fra Porto
Nogle deltagere ønsker at forlænge rejsen 
med en lille ferie i Porto før eller efter 
flodkrydstogtet. Derfor inkluderer vi ikke 
flybilletten på denne rejse, men tilbyder i 
stedet flybilletten i tilkøb.
Riis Rejser flyver med rutefly fra hhv. Billund 
og København til Porto med mellemlanding i 
Frankfurt/Bruxelles. Flybillet t/r og buskørsel 
fra lufthavn til skib t/r koster 3.250,- Vores 
rejseleder flyver fra enten Billund eller 
København og alle følges fra Frankfurt/
Bruxelles.

Tilkøb pr. person
Fly København/Billund t/r. inkl. transfer i 
Porto: 3.250,-
Dobbelt M kahyt: 1.000,-
Dobbelt A kahyt: 2.000,-
Dobbelt Junior Kahyt: 3.000,-
Dobbelt Master Kahyt: 4.000,-
Enkelkahyt B: 9.000,-
Forsikringer – hør ved tilmelding.

Rejsefakta

Flodkrydstogt,  
8 dage
HØJDEPUNKTER 
• Portvinens hjemland

• Naturskøn sejlads 

• Byrundtur i Porto

• Salamanca i Spanien

• Lækkert, nyt skib med ven-
ligt personale

• Drikkevarer inkluderet til 
måltider.

Fantastisk togt til super pris

•  -
bergen

Porto
Régua

Pinhão

Se flere billeder og bestil rejsen på www.riisrejser.dk eller ring på 70 11 47 11



Flodkrydstogtet på Douro er en smuk 
og indholdsrig sejlads gennem natur-
skønne landskaber og steder af høj 
historisk og kulturel værdi. Den 900 
km lange Douroflod har sit udspring 
i Spanien og strømmer mod vest gen-
nem Portugal til Porto ved Atlanter-
havet. “Den Gyldne Flod” slynger sig 
gennem et smukt landskab med dybt 
skårne slugter omgivet af terrasser med 
tusindvis af vinmarker. Hver dag brin-
ger dig til nye spændende steder og fyl-
der dig med indtryk, og langt de fleste 
udflugter og vinbesøg er med i prisen.
Vi sejler med det flotte flodkrydstogts-
skib MS Douro Serenity, der er et helt 
nyt og særdeles lækkert skib med plads 
til i alt 126 gæster. Alle kahytter er 
udstyret med eget bad, toilet, aircon-
dition m.m. På skibets soldæk er der 
desuden en lækker swimmingpool. 
Undervejs serveres dejlig, flot anrettet 
mad både morgen, middag og aften. 
Se mere om krydstogtet og om skibet 
på vores hjemmeside.

REJSEPLAN
1. dag: Ombordstigning  i Porto
Om eftermiddagen går vi om bord på 
vores nye skib MS Serenity, i Porto.
NB! Køber du flybilletten hos Riis Rej-
ser, er der afrejse fra København eller 
Billund til Porto med mellemlanding 
i Frankfurt/Bruxelles. Alle rejsende 
ankommer til Porto i samme fly fra 
Frankfurt/Bruxelles.  Fra lufthavnen i 
Porto kører vi til vores skib.
På skibet bydes vi velkommen med 
indkvartering og efterfølgende mid-
dag. Om aftenen er der mulighed for 
i tilkøb at tage med på en ”Porto by 
night” bustur rundt i den smukke by.

2. dag: Fra Porto til Regua. Besøg i 
Lamego
Tidligt om morgenen begynder vi da-
gens sejlads på Den Gyldne Flod gen-
nem området Vila Real til Régua i hjer-
tet af portvinregionen. Herfra starter 
dagens udflugt til Lamego, som også 
er regionens kulturby. Den spektaku-
lære Domkirke og templet Vor Frues 
fredhellige Dosis Remédios er et af   de 
vigtigste pilgrimssteder i Portugal. Ka-
tedralen har også en smukt dekoreret 
trappe, med blå og hvide fliser.
Om aftenen skal vi spise middag på 
en lokal vingård. En særdeles hyggelig 
oplevelse.
Vi lægger til for natten i Regua.

3. dag: Panoramaudsigt over Douro 
Floden. Fra Pinhão til Vega Terron
Om morgenen fortsætter vi mod øst 
langs Dourofloden. Vi ser stejle klip-
peformationer, maleriske rækkehuse, 
vinmarker og yndefulde broer, der rej-
ser sig over floden. Vi passerer gennem 
sluserne på Valeira og Pocinho, og ved 
frokosttid når vi Vega Terron. I løbet 
af eftermiddagen kan du nyde en halv 
dags tur til Castelo Rodrigo på flodens 
sydside, der ligger omkring 2200 me-
ter over havets overflade og omgivet 
af mandeltræer. På vej tilbage til vores 
skib stopper vi op og fryder os over den 
fantastiske panoramaudsigt. 
Om bord på skibet igen, hygger vi os 
med aftensmad og festlig stemning til 
den såkaldte ”Kaptajnens middag”.

4. dag: Spanske Salamanca. 
Vi er nu tæt ved den spanske grænse, 
og benytter lejligheden til at tage en 
tur til Salamanca i Spanien. Alene 
busturen til og fra Salamanca er en 
oplevelse i sig selv med varierende 
spanske landskaber.
Salamanca – den gyldne sandstensby 
– er som Porto på UNESCOs liste over 
verdens kulturarv. Der bliver tid til at 
udforske butikker og cafeer på Plaza 
Mayor, før vi spiser en typisk spansk 
frokost på en lokal restaurant og ny-
der et farverigt flamencoshow. Om 
eftermiddagen ser vi nærmere på det 
karakteristiske kammuslingehus, og 
vi kommer også forbi Spaniens ældste 
universitet, grundlagt i 1200-tallet, i 
hvis bibliotek, vi finder flere tusinde 
bøger.  
Om aftenen er der portugisisk grillaf-
ten om bord på vores dejlige skib, der 
nu har lagt til kaj i Barca d’Alva.

5. dag: Den smukkeste vindyrknings-
dal. Fra Barca d’Alva til Pinhão
Det er en afslappende formiddag, vi 
har foran os i dag, når vi sejler ned ad 
Douro. På vejen ser vi nogle af områ-
dets mange vingårde og måske nogle 
af de vinavlere, som plejer markernes 
vinstokke. 
Om eftermiddagen skal vi på udflugt 
til et af rejsens højdepunkter – den be-
rømte Casa de Mateus. Vi bliver guidet 
rundt i fortryllende haller, bibliotek og 
kapel og hører mere om sammenhæn-
gen mellem Slot og den berømte Ma-
teus Rosé vin. Der vil også være tid til 
at besøge haven, som mange anser for 

at være en af   de smukkeste i Portugal. 
Et fortryllende sted med gangbroer af 
cedertræ, udsøgte skulpturelle hække, 
statuer og fredfyldte vandveje. Tilbage 
på vores skib er vi nu lagt til kaj i den 
lille maleriske by Pinhão, i hjertet af 
vinregionen Douro og dens biflod Pin-
hãofloden. 

6. dag: Fra Pinhão til Entre-os-Rios
Vi nyder formiddagen på skibet mens 
vi sejler mod Entre-os-Rios, og froko-
sten skal vi have hos en af de hund-
redvis af små vinbønder, der netop i 
dette område producerer ”Vinho Ver-
de”– den grønne/unge vin. Det er en 
let mousserende vin, og vi ser hos vin-
bonden, hvorledes de specielle, høje 
vinstokke gror netop her.
Om aftenen er der efter middagen un-
derholdning med portugisisk folklore 
og musik.

7. dag: Porto og portvin. Fra Entre-
os-Rios til Porto
Om morgenen fortsætter vi togtet 
mod vest, og vi lægger til kaj ved Cais 
da Lixa, hvor vi skal besøge en af de 
mange vinkældre for en portvins-
smagning.
Herefter gælder det Portugals næst-
største by, der gav navn til både lan-
det og den verdensberømte vin. Char-
merende Porto ligger på nogle bakker, 
der strækker sig langs Douro-floden, 
og dens historie og udvikling er stærkt 
forbundet med floden. Portos histori-
ske centrum er på UNESCO liste over 
verdens kulturarv, og der er masser 
af spor og minder om den enorme 
rigdom, der prægede byen siden mid-
delalderen. Under vores byrundtur om 
eftermiddagen kan du beundre barok-
katedraler og romantiske 1600-tals 
bygninger langs de smalle brostens-
belagte gader. Om aftenen mødes vi 
til en afskedsmiddag om bord, hvor vi 
siger farvel til personalet.

8. dag: Hjemrejse
Efter morgenmaden tager vi afsked 
med skibets personale, og går fra bor-
de. 

NB! Køber du flybilletten hos Riis Rej-
ser, er transfer fra skib til lufthavn 
inkluderet. Herfra med rutefly via 
Frankfurt/Bruxelles retur til enten Kø-
benhavn eller Billund.

Douro i Portugal
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