
nordportugal
Det nordlige Portugal er et malerisk og stærkt kuperet om-
råde med små byer og vingårde, hvis ejere holder fast i 
gamle traditioner. Her er hyggelige markedspladser med 
friske grøntsager, oste, kød og fisk, men også husflid og gam-
meldags håndværk. Bødkere sidder og laver tønder færdige 
ved siden af kurvefletterne, mens andre sælger gammeldags 
legetøj, som de selv har fremstillet i træ og ståltråd - ting 
man andre steder i verden kun ser på museer. Hver anden 
mandag er der sådan et leben i bl.a. Ponte de Lima. Det er 
i øvrigt en charmerende lille by i en af landets smukkeste 
dale, som Lima-floden vrider igennem med prægtige gamle 

vingårde på skråningerne. En del har været i familiens eje 
gennem 8-10 generationer. 
Hver del af Portugal har sit særpræg. Man har mundheld som 
siger: ”I Coimbra synger man, i Lissabon lever man, i Porto ar-

bejder man og i Braga beder man”. Landets ældste katedral 
står her, og det har den gjort så længe, at man i Portugal ikke 
siger, at noget er gammelt som Metusalem, nej man siger, 
det er så gammelt som katedralen i Braga.
Fra Porto ved Douro-flodens udløb og nordpå kommer man 
stadig tættere på Galicien i det vestlige Spanien, og det ses 
også på byggestilen. Især stikker nogle små særprægede 
huse på stensokler i øjnene. Soklerne er hugget, så de hin-
drer mus og rotter i at komme op, for i husene med kors på 
taget opbevares majs og andre landbrugsvarer. 
Kører I ind mod den spanske grænse gennem floddalene bli-
ver landskabet konstant vildere og afstanden mellem lands-
byerne større. Befolkningen tynder ud, og man ser fortrinsvis 
ældre mennesker i de små flækker. Vinranker fylder landska-
bet, som ofte er betagende smukt.
Vælger man vejene ud til kysten fører de hurtigt til nogle af 
Europas længste og flotteste sandstrande mellem charme-
rende fiskerbyer, som Viana do Castelo, hvor man stadig kan 
se fiskerkonerne modtage de små både, når de kommer ind 
med dagens fangst. Både ved frokosttid og om aftenen dufter 
hele områder af stegte sardiner fra de mange små grillsteder. 
Det oser og sprutter i gyderne uden for de fleste huse. 

Porto
Porto er ikke opkaldt efter portvinen. Det omvendte er faktisk 
tilfældet. Byens første navn var i romertiden Cale med hav-
nen Portus, som jo betyder port eller havn. Det er Portugals 
næststørste by og den mest charmerende af de større byer. 
Fra bredden af Douro-floden vokser de mest vidunderligt 
skæve etagehuse i forskellige farver op ad skråningerne på 
den nordlige side. På den modsatte side i Vila Nova de Gaia 
ses alle de store portvinshuse med de kendte navne på tage 
og vægge, og i floden foran dem vugger de sjove, gamle ra-
belos med stakke af vintønder til pynt på dækkene. Hver af 
tønderne kan rumme 520 liter. Disse specielt byggede både 
fragtede tidligere portvinen fra vingårdene i baglandet ned 
til større udskibninger fra Porto, hvor havnen altid har været 
enormt vigtig for området, ikke mindst når man skulle eks-
portere portvin.  

Den ældste del af Porto er fredet af UNESCO, og det er en 
sjov by at spadsere i. Kvartererne er vidt forskellige. Brede 
gader med fine butikker og elegante art deco-caféer, der 
kan minde lidt om Paris. Her er barer, diskoteker, natklub-

ber og et livligt gammelt fødevaremarked på kanten af et 
nedslidt arbejderkvarter med skumle værtshuse og sjove 
små specialbutikker. Vældig arkitektur stræber mod himlen 
som den fornemme gamle katedral og den enestående jern-

banestation São Bento med de smukkeste azulejos-vægge, 
kakkelgengivelser af historiske hændelser og tidlige portu-
gisiske trafikformer. Der er de mange broer over floden (den 
ene skabt af Eiffel, ham med tårnet i Paris), Portos vartegn: 
Torre dos Clérigos med en forrygende udsigt (250 trin oppe), 
Ribeira-kvarteret med alle restauranterne og Henrik Søfa-
rerens fødested, det fornemme Serralves kunstmuseum og 
den gamle børs, Palacio da Bolsa, med en forrygende mau-
risk udsmykket sal, der bare skal ses. 

”her finder man en farverig og spændende 
blanding af både historie, kultur og natur”

Portvin

Rio Douro betyder guldfloden, for den har skabt 
rigdom til området, ikke mindst ved hjælp af port-
vinen. Følger man floden ind i landet, ser man stort 
set kun vinmarker på skråningerne. Der høstes i 
september, og det meste af druesaften ender på 
portvinsflasker. Først hældes den dog i tønder og 
spædes op med alkohol brændt på druernes bær-
me og senere bringes portvinen ned til lagring i de 
store portvinshuses kilometerlange kældre i Vila 
Nova de Gaia. Her fyldes den på flasker med alle 
de kendte etiketter som bl.a. Sandeman og Calem.
Der er både hvide (branco) og røde (tinto) portvine 
i forskellige kategorier, som man både kan prøve-
smage og lære en masse om, hvis man besøger et 
af de 58 portsvinshuse. De fleste har åbent dagligt 
for besøgende.
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Det grønne frodige Nordportugal kaldes ofte for ”det ukendte Portugal”. Denne del af 
landet har nemlig væsentligt færre besøgende end resten af Portugal, og det på trods 
af, at man her finder en farverig og spændende blanding af både historie, kultur og 
natur, der skiller sig ud fra de øvrige regioner i Portugal.

Douro-dalen
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Mercure Porto centro **** 
Praca da Batalha 
4000 Porto
Tlf.: (222) 043 300

Mercure Porto Centro er et af de mere po-
pulære hoteller i Porto. Det skyldes især 
hotellets charmerende atmosfære og en 
beliggenhed der ikke fås meget bedre. For 
den rejsende der vil bo centralt og rigtig 
godt, er Batalha det rette valg. Hotellet 
ligger godt i forretningskvarteret i midten 
af byen og uden at være dyrt har hotellet 
en høj service og elegant indretning. Alle 
værelser har aircondition, telefon, TV, radio 
og minibar.

quality Inn Porto*** 
Praca da Batalha, 127-130 
4000 Porto
Tlf.: (223) 392 300

Quality Inn har igennem årene udviklet sig 
til at være et af vores mest populære og 
et af byens bedste tre-stjernede hoteller. 
Med idéel beliggenhed i centrum har hotel-
let både Coliseum og São João-nationalte-
atret omkring sig og er desuden i gåafstand 
til de verdemsberømte portvinskældre. 
Beliggenhed gør det dermed til et ideelt 
udgangspunkt for at tage på opdagelse i 
Porto og omegn. Alle 106 værelser er mo-
derne indrettet med aircondition, radio, TV 
og hårtørrer.

vila Galé Porto ****
Avenida Fernão Magalhães, 7
4300-190 Porto
Tlf.: (225) 191 800

Søger I fire stjernet luksus, er dette stedet 
for jer. Med en god beliggenhed i bekvem 
afstand fra centrum af Porto, byder dette 
hotel på rummelige værelser med fanta-
stisk udsigt over byen, floden og havet. 
Hotellet er af nyere oprindelse, og der er 
et fornuftigt udvalg af faciliteter såsom 
swimmingpool, spa-afdeling med bl.a. ja-
cuzzi, tyrkisk bad og mulighed for profes-
sionel massage, samt restaurant og bar. 
Med overkommelige priser er her virkelig 
tale om valuta for pengene, hvad enten 
man er forretnings- eller ferierejsende. 

Alle 292 værelser er lyse og moderne ind-
rettede og har alle moderne bekvemme-
ligheder såsom aircondition, TV, telefon, 
minibar, safetybox og hårtørrer.

Pestana Porto ****
Praça da Ribeira, 1 
4050-513 Porto
Tlf.: (223) 402 300

Med Douro-flodbredden som nabo ligger 
dette Pestana hotel i en enestående atmo-
sfære og med skønne omgivelser, såsom 
de flotte, gamle byhuse tilbage fra det 16. 
århundrede. Hotellet er i gåafstand til Por-

to’s mange små og stejle gader med al den 
charme som hører til hele dette område. 
Hotellet har i alt 48 værelser alle med tv, 
telefon, aircondition, minibar og hårtørrer. 
Derudover har de fleste værelser udsigt 
direkte til Douro-floden. I hotellets restau-
rant er der lokalt og internationalt køkken i 
afslappede, hyggelige omgivelser. Efter en 
god dag rundt i byen og et godt måltid mad 
kan det hele bundfældes over en drink til 
live-musik i baren.
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