
køR-seLv feRIe 
RUNDT I HELE 
EVENTYRET

Portugals rige historie og naturskønne 
landskaber gør landet til noget helt 
unikt. små landsbyer, spændende 
storbyer, billedskønne dale, der huser 
paladser og kirker og smukke sand-
strande med krystalklart vand - alt 
sammen ligger blot og venter på at 
blive opdaget.

At køre gennem Portugal er den helt 
rigtige måde at opleve Europas syd-
vestligste hjørne på, og de forholdsvis 
korte afstande gør det muligt at kombi-
nere de forskellige dele af landet i én og 
samme ferie. Hvorfor ikke opleve livet i 
vinområderne i Nordportugal for deref-
ter at køre til Lissabon og nyde storby-
ens glæder på et af vore hoteller i den 
pulserende hovedstad? Eller hvad med 
at begynde med en spændende stor-
byferie i Lissabon, for så at afslutte på 
nogle af Europas bedste badestrande 
ved Lissabonkysten eller på Algarve? 
Mulighederne er nærmest uendelige 
for denne meget frie rejseform uden at 
al tiden bruges bag rattet.

På de følgende sider giver vi vores bud 
på 3 forskellige ture, der kommer rundt 
i hele eventyret. Alle turene kan selvføl-
gelig forlænges med præcis det antal 
dage, I måtte ønske.

dag 1 og 2: Porto 
Ved ankomst til Porto lufthavn tager I en taxa til hotellet. I 
har den resterende del af dagen plus dagen i morgen til at 
opleve nogle af Porto’s seværdigheder. 
Porto, Nordportugals hovedstad, er bygget på Douro-flodens 
skråninger og er en energisk og livlig handelsby; måske 
bedst kendt for søfartseventyrernes gyldne epoke og i høj 

grad for sin vinhandel, specielt portvin. Byen har en nord-
europæisk stil med massive, mørke granitbygninger, utallige 
kirker og smalle gader. 
Porto byder på rige kunstskatte fra barokken. Her kan man 
slentre langs flodbredden i det livlige kvarter, Cais da Ribei-
ra, med butikker og restauranter bygget ind i den tidligere 
bymur; gå de 225 trin op i Portugals ældste kirketårn Torre 
do Clérigos; tage på indkøb i handelsgaderne Rua Santa 
Catarina og shoppe lokale produkter som sko og keramik, 
eller i Rua das Flores, hvor man finder mange guld- og sølv-
smedebutikker. 
(2 nætter)

dag 3 og 4: Porto - vila nova de cerveira 
(kørsel ca. 110 km)
I dag udleveres bilen på hotellet, og I er klar til at indtage det 
smukke Nordportugal.
Kør ud af Porto og fortsæt nordpå mod Viana do Castelo. 
Undervejs kommer I bl.a. forbi den hyggelige fiskerby Vila do 
Conde, som ligger smukt placeret ved Ave-flodens udmun-
ding. Gør et stop her og nyd stemningen i byen, som især er 
kendt for det gamle kloster, Mosteiro de Santa Clara og for 
sine kunstfærdige kniplinger.
Fortsæt til Viana do Castelo, hvor der er rig lejlighed til at få 

sig en dukkert i Atlanterhavet – byen praler af at have nogle 
af de bedste strande i Nordportugal. Derudover finder man 
i Viana do Castelo flere smukke eksempler på renæssance-
arkitektur, og kommer I her i august, kan I være heldige at få 
del i byens festa med optog, folkedans og  fyrværkeri.
Turen går videre til den lille by, Vila Nova de Cerveira, som 
blev grundlagt af Kong Dinis i 1321. Pousadaen, hvor I skal 
bo de næste 2 nætter, er indrettet i en smuk herregård fra 
det 13. århundrede. Her har man som noget helt særligt ad-
gang fra alle værelser til sin egen lille gårdhave. Fra Pousa-
daens gamle murværk er der desuden en smuk udsigt over 
Minho-floden. 
(2 nætter)

dag 5: vila nova de cerveira – braga - Guimarães 
(kørsel ca. 100 km)
Forlad Vila Nova De Cerveira og kør sydpå mod Braga, hvor 
vi anbefaler at I holder dagens første stop. Braga er Portu-
gals 3. største by og siges at være det ældste bysamfund på 
den Iberiske halvø. Derudover har byen altid været et sam-
lingspunkt for katolikker på deres pilgrimsrejse. Ikke mindre 
end 37 kirker findes i og omkring byen og den mest kendte er 
Bom Jesus-kirken. Vælger I at tage de mange trapper op til 

kirken, kan I undervejs se den ene opstilling efter den anden 
med livagtige episoder fra Jesus’ vej til Golgata. Fremme 
ved kirken venter en storslået udsigt ud over hele Braga by. 
Braga anses for at være en katolsk højborg og kaldes derfor 
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2 nætter Porto . 2 nætter Vila Nova de Cerveira . 
2 nætter Guimarães . 2 nætter Douro-dalen

PORTUGAL KØR-SELV 

Udforsk alt lige fra bylivet i Porto med de mange portvinskældre, de historiske bygninger i 
Portugals vugge, Guimarães til de maleriske vinmarker langs Douro-floden. Med andre ord 
– en rejse rundt i det historiske og naturskønne Nordportugal’s mangfoldigheder - primært 
med indkvartering på de kendte, historiske Pousadas.

Algarve

Porto

”braga kaldes også for Portugals Rom”
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også for ”Portugals Rom”. Braga er i dag en flot blanding af 
historie og moderne arkitektur, som er nøje kontrolleret af 
bystyret, hvorfor man heller ikke ser høje skyskrabere noget 
sted i byen.
Fortsæt turen til Guimarães, hvor I finder den næste Pou-
sada på jeres tur. Denne Pousada er indrettet i det tidligere 
Santa Marinha da Costa-kloster fra det 12. århundrede, hvor 

St. Augustinerordenen blev stiftet af Kong Afonso Hen-
riques’ (Portugals første konge) hustru. Det gamle kloster er 
et pragtfuldt stykke arkitektur, der i dag til overdådighed er 
tilpasset nyere tiders krav til komfort.
(2 nætter)

dag 6: Guimarães
I dag er der god tid til at udforske Guimarães. Det var her, 
Portugal blev født – ja, i hvert fald har byen titlen som lan-
dets vugge. Ligesom de øvrige byer i provinsen er her en 
enestående samling af flotte, historiske bygninger, kirker og 
herregårde, og Guimarães’ bykerne er på UNESCO’s liste 
over bevaringsværdige kultur- og historieskatte.
Byens vartegn er den store fæstning, hvor landets første 
konge, Alfonso Henriques blev født og døbt i 1110. Han for-
drev siden sin mors hær i 1128, hvorved han kun 18 år gam-
mel lagde grunden til det selvstændige Portucale.

Fine, gamle huse i pastelfarver med blomsterfyldte balkoner 
omkranser små pladser, hvor cafébordene står ude det me-
ste af året. Smalle brostensbelagte gyder som Rua de Santa 
Maria flankeres af huse fra middelalderen, hvor små fikse 
modebutikker kan være nabo til en gammeldags barber. Et 
andet sted i byen finder man den smukke, lille kirke, Nossa 
Senhora de Oliveira og et kloster med søjlegange, hvor 

børn leger i skyggen på den fine plads Largo de Oliveira. I 
udkanten af den antikke bydel ses fæstningen Castelo de 
Sao Miguel på Colina Sagrada, den hellige høj, hvorfra byen 
beskyttedes mod både maurer og normanner for mere end 
1000 år siden. 

dag 7 og 8: Guimarães - Mesão frio
(kørsel ca. 85 km)
Så er det blevet tid til at forlade Guimarães og sætte kur-
sen sydpå mod Douro-floden. Undervejs kan et stop i byen 
Amarante varmt anbefales. Byen, der er delt i to af Tâmega-
floden, er kendt især for sine specielle gamle huse med træ-
balkoner og klosteret São Goncalo fra 1500-tallet.
Fortsæt til det fantastiske vinområde i dalen ved Douro-
floden. Rio Douro, som floden hedder på portugisisk, betyder 
guldfloden og det er med rette. Floden har nemlig skabt rig-
dom til området, ikke mindst ved hjælp af portvinen. Douro-

floden slynger sig med sine mange sluser forbi klipper og 
grønne bjerge og overalt er dalen rammet ind af vinmarker, 
hvor den kendte portvinsdrue dyrkes. Her ville det være op-
lagt at besøge et af portvinsgodserne. 
Midt i den smukke vinområde ved Douro, ved vejen mellem 
Mesão Frio og Régua, ligger Pousada’en, som er jeres hjem 
de næste par dage. Pousadaen er indrettet på en smuk her-
regård fra det 18. århundrede, der ligger i en 27 hektar stor 
vingård med en fabelagtig udsigt over Douro-floden.
(2 nætter)

dag 9: Mesão frio – Porto 
(kørsel ca. 90 km)
I er nået til turens sidste dag, og afhængig af hvilken tid je-
res fly afgår fra lufthavnen i Porto, kan I enten vælge den no-
get længere rute langs med Douro-floden gennem de mange 
vinområder, eller tage den hurtigere rute, som hovedsageligt 
er på motorvej, tilbage til Porto.
Bilen afleveres på udlejningskontoret i Porto lufthavn.

Porto

Douro-dalen

”Guimarães, det var her Portugal blev født - i 
hvert fald har byen titlen som landets vugge”
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