
Afrejse fra København og Billund

Afrejse Hjemkomst Pris 
Ma 26.06 Ma 03.07 15.895,-
Ma 21.08 Ma 28.08 14.795,-
Ma 16.10 Ma 23.10 14.795,-

Prisen inkluderer 
Dansk rejseleder, flyrejse t/r, buskørsel, 
ophold i dobbeltkahyt, 7 x morgenbuffet, 
6 x frokost, 7 x middag, kaffe/the efter 
middagen, underholdning om bord, 

drikkevarer om bord på skibet som 
beskrevet, udflugter, 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.

Tilkøb pr. person
Dobbelt M kahyt: 1.500,-
Dobbelt A kahyt: 2.200,-
Enkelkahyt B: 4.200,-
Enkelkahyt M: 5.700,-
Enkelkahyt A: 6.400,-
Forsikringer – hør ved tilmelding.

Rejsefakta

250 kr. i brorabat
Uanset hvilken bro du passerer, 

giver vi 250 kr. i rabat. 

 Bestil blot rejsen senest  

60 dage før afrejse.

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



Flyv med os til Portugal og til flod-
krydstogtet på Douro, som er en smuk 
og indholdsrig sejlads gennem natur-
skønne landskaber og steder af høj hi-
storisk og kulturel værdi. Den 900 km 
lange Douroflod har sit udspring i Spa-
nien og løber mod vest gennem Portu-
gal til Porto ved Atlanterhavet. “Den 
Gyldne Flod” slynger sig gennem et 
smukt landskab med dybt skårne slug-
ter omgivet af terrasser med tusindvis 
af vinmarker. Druerne dyrkes langs 
floden. Landskabet er formet af ende-
løse vinmarker og quintas (vingårde), 
hvor vinmarkernes druer forvandles 
til portvin. Hver dag bringer dig til nye 
spændende steder og fylder dig med 
indtryk – og Riis Rejser har inkluderet 
alle de fantastiske udflugter, så vi får 
mest muligt udbytte af rejsen. 
Vi sejler med et af de flotte skibe fra 
rederiet CroisiEurope. Alle kahytter er 
udstyret med eget bad, toilet, aircondi-
tion m.m. Undervejs serveres dejlig, flot 
anrettet mad både morgen, middag og 
aften. Skibet tilbyder all inclusive om 
bord, hvilket betyder drikkevarer til fro-
kost og aftensmad og desuden fri bar 
med udvalgte drikkevarer.
Se mere om krydstogtet og om skibene 
på vores hjemmeside.

REJSEPLAN
1. dag: Danmark – Porto
Afrejse fra København eller Billund 
og via Frankfurt til Porto. Vi ankom-
mer til Porto midt på eftermiddagen, 
og kører straks fra lufthavnen til vores 
skib. Middag om bord.

2. dag: Porto
Vi skal naturligvis på rundtur i Porto, 
som er en utrolig smuk og charme-
rende by og på UNESCOs liste over 
verdens kulturarv. I den historiske by-
midte er der bl.a. flere gamle portvin-
skældre, og naturligvis skal vi smage 
på de gyldne dråber. Der bliver også 
tid på egen hånd om eftermiddagen.
Om aftenen er der Fado–tema – mu-
sikalsk underholdning -  om bord på 
skibet.

3. dag: Porto - Régua
Vi forlader Porto og begynder vores 
sejlads op ad Douro floden. Undervejs 
besøger vi Guimaraes, der var Portu-
gals første hovedstad, hvis centrum i 
dag er noteret på UNESCOs liste over 
verdens kulturarv.
Vi går om bord på skibet igen i Leve-
rinho og sejler til Régua. Aftenunder-

holdning er traditionel portugisisk 
musik og dans.

4. dag: Regua – Vega Terron
Fra morgenstunden forlader vi Régua 
og sejler mod Pinhão. Nyd formidda-
gen på soldækket, mens den smukke 
Douro dal glider forbi. Tag også med 
på den inkluderede udflugt til Vila 
Real, til besøg hos Solar de Mateus 
Manor og gåtur gennem de smukke 
haver. I Vila Real skal vi desuden 
smage det lokale wienerbrød hos en 
af byens bagere. Vi går ombord igen i 
Pinhão. Krydstogtet fortsætter i hjertet 
af de mest berømte vinmarker i Porto, 
forbi storslåede bakker dækket med 
vin espalier. Ankomst i Vega de Teron. 
Flamencounderholdning om aftenen.

5. dag:  Barca d’Alva og udflugt til 
Salamanca
Tag med på udflugt til Salamanca . 
Denne by af blændende skønhed hu-
ser nogle ekstraordinære romersk, ara-
bisk, og kristne arkitektoniske skatte. 
Vi går om bord igen i Barca d’Alva. 
Aftenunderholdning om bord.

6. dag: Barca d’Alva - Ferradosa – 
Pinhão
Vi nyder sejladsen om morgenen, og 
fra Ferradosa tager vi på udflugt un-
der temaet ”vine fra Porto”. Vi følger 
vejen gennem vinmarker og stopper 
naturligvis op for at nyde omgivel-
serne og smagsprøver. Vi går om bord 
igen i Pinhão. Fri eftermiddag og Gal-
laaften.

7. dag: Pinhão - Porto
Vi har rundvisning i Lamego, hvor vi 
ser  Nossa Senhora dos Remedios kate-
dralen. Vi går om bord igen i Régua 
og nyder eftermiddagssejladsen, inden 
vi til aften ankommer i Porto. Om af-
tenen venter traditionel folkloreaften.

8. dag: Hjemrejse
Efter morgenmaden siger vi farvel til 
skibets besætning, inden vi kører til 
lufthavnen i Porto, hvor flyet mod 
Danmark venter.

Douro i Portugal Flodkrydstogt,  
8 dage
HØJDEPUNKTER 
• Portvinens hjemland

• Naturskøn sejlads gennem 
landskaberne fra Porto til 
Spanien

• Byrundtur i Porto

• Alle udflugter er inkluderet

• Salamanca

• Pinhao

•  -
bergen

Porto
Régua
Ferradosa

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


