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Kultur- og vinrejse til Portugal 
31. august – 4. september 2022 

 

Oplev det nordlige Portugal i sensommeren med behageligt vejr, smuk natur og 
fantastiske kulturperler! En intens tur med store kulinariske og kulturelle oplevelser. 

Under turen vil deltagerne blive guidet af Sabine og Lars Gøtterup, som taler flydende 
portugisisk og kan oversætte til dansk. Desuden fortæller de løbende om Portugal, om 
historien, landets nutid, om vin og gastronomi. Guiderne er til rådighed, når deltagerne 
går ud på egen hånd med råd og vejledning, og der foreslås aktiviteter, flere besøg på 
portvinskældre m.m. ud over det faste program i forhold til deltagernes ønsker. 
 

 
 

DAG 1: Onsdag d. 31. august 2022 

Mødetid i Kastrup Lufthavn kl. 07.30. Herefter indtjekning (1 kuffert max. 23 kg + max. 8 
kg håndbagage). Afgang med Lufthansa-fly LH825 kl. 09.35. Mellemlanding i Frankfurt 
og ankomst til Porto med LH1178 kl.  15.40.  

Efter ankomst bliver vi kørt i bus til vores hotel, Hotel Vincci Porto, Alameda de Basílio 
Teles 29, 4150-127 Porto. Hotellet ligger centralt placeret i Porto lige ved Douro-floden. 
Der er god tid til indkvartering og lidt hvile på værelset.  

Mulighed for fælles middag om aftenen på typisk lokal restaurant, hvor vi kan smage 
forskellige portugisiske specialiteter og vine.  

https://en.vincciporto.com/
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DAG 2: Torsdag d. 1. september 2022 

Morgenmad på hotellet og derefter afhentning kl. 9.30. Vandretur i Porto med lokal 
guide. Vi kører i sporvogn fra hotellet uphill til Clérigo-tårnet. Herfra går vi ned mod 
Ribeiraen (Douro-flodens bred) og ser de største seværdigheder undervejs. Turen tager 
ca. 3 timer med kaffepause undervejs. 
 

  
 

På denne tur vil vi mærke den helt specielle stemning, der er i Porto, hvor Douro-floden 
er centrum. Nordsiden (Porto) og sydsiden (Vila Nova de Gaia) skråner ned imod floden, 
og det er skønt at vandre rundt. Blandingen af huse, stier og brostensbelagte veje, som 
er flere hundrede år gamle, i kontrast med nyrenoverede huse og ruiner, giver en 
stemning uden sidestykke. Frokost og sightseeing på egen hånd om eftermiddagen.  

Rundvisning og portvinssmagning hos Graham’s Port kl. 18 med efterfølgende 
middag kl. 19.30 på Restaurant Vinum, Caves Graham's, Rua do Agro nº 141, 4400-003 
Porto.  

Graham’s hører til Symington-gruppen, som også ejer Dow’s, Warre’s, Cockburn’s, og 
huset blev grundlagt i 1820. Det er et veldrevet og moderne vinhus, som byder på et 
interessant besøg i kældrene med information på engelsk under rundvisningen.  

https://www.grahams-port.com/visit-grahams-lodge/the-grahams-1890-lodge
https://vinumatgrahams.com/
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Lars Gøtterup, som er FOFs guide, supplerer på dansk efter behov. Vi skal igennem The 
Graham’s Tasting i det spændende Vintage Room og spiser middag på vinhusets 
restaurant efterfølgende. 
 

 

 

DAG 3: Fredag d. 2. september 2022 

Morgenmad på hotellet og derefter afgang med bus kl. 9.00. Tur til Douro-dalen med 
besøg på Quinta do Bomfim, en af de karakteristiske portugisiske vingårde i Pinhão. 
Denne vingård producerer til Dow’s og er en del af Symington-gruppen.  
 

 
 

Douro-floden har gennem årtusinder banet sig vej igennem bjerge, og de skrå 
bjergsider mod floden er det ideelle sted for vinterrasserne at opfange solens stråler.  

https://www.symington.com/vineyard/quinta-do-bomfim
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Det usædvanlige klima omkring floden, den skiferholdige jord, solindfaldet på siderne 
af floden, flodens indflydelse på klimaet og de mange mikroklimaer, som opstår pga. 
niveauforskelle, gør egnen til et unikt produktionsområde. Det får vi et godt indtryk af 
under besøget på Quinta do Bomfim og får mange detaljer omkring produktionen. 

Man har dyrket vin her i over 2000 år, og Douro-regionen, som vi vil stå midt i, er det 
første klassificerede vinområde i verden og er i dag underlagt den strengeste kontrol 
med vinen. Vi får et historisk overblik over, hvordan det kom dertil.  

Vinterrasserne, som er bygget i sten, langs Douro-floden er håndlavede for 
århundreder siden. Der er forholdsvist ufremkommeligt, og det er kun ca. 15% af alle 
Douro-regionens druer, som er maskinplukkede af samme grund. Ca. 30% af Douros 
vinstokke er plantet vertikalt ned mod floden. På over 50% af arealet må ikke plantes 
nye stokke – de må kun erstatte gamle stokke. 
 
Douro-regionen kom på UNESCOs verdensarvsliste i 2001. Vi skal igennem en 
vinsmagning og en let frokost med lokale småretter på vingården. Der bliver tid til en 
lille gåtur i området, og herefter går turen tilbage til Porto med mulighed for fælles 
middag om aftenen. 
 

  

 

DAG 4: Lørdag d. 3. september 2022 

Morgenmad på hotellet og derefter afgang med bus kl. 9.00. Tur til Vinho Verde-
distriktet nord for Braga til Quinta D’Amares, hvor vi skal stifte bekendtskab med den 
specielle grønne vin, der kun produceres i det nordlige Portugal. Vinho Verde 
produktionen går længere tilbage i historien end portvinen, og vi får et godt indblik i, 
hvordan der produceres. Vi besøger gården i høsttiden, og vi håber, at vejret arter sig i 
månederne op til vores besøg, så det lige er 3. september, at vi kan se druerne blive 
plukket. Men det er ikke sikkert.  

Der er masser af aktivitet på gården ved denne tid, og der er rundvisning og 
vinsmagning på vingården, hvor vi også får en let frokost bestående af lokale 
småretter.  

http://www.quintadamares.pt/en/
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Ønologen på Quinta D’Amares vil fortælle om vinproduktionen på engelsk. Vi satser på 
sol og varme, så der kan blive dækket op til os på terrassen, hvor vi kan skue over 
vinmarkerne og det gamle kloster, som ligger op til vinmarkerne. 

Vi kører efter frokost til Guimarães, Portugals vugge, og ser på byens historiske 
centrum. Guimarães er en middelalderby og byens historiske centrum er en speciel 
oplevelse. Det er Portugals første hovedstad, og den gamle bymur er utroligt 
velbevaret og giver byen et stort særpræg. Vores guider, Sabine og Lars Gøtterup, har 
boet i byen og er kommet der i over 35 år.  

Vi spiser middag på en typisk regional restaurant i Guimarães, inden turen går tilbage 
til Porto. 
 

  

 

DAG 5: Søndag d. 4. september 2022 

Efter morgenmaden er formiddagen til fri disposition. Afgang med bus fra hotellet 
mod lufthavnen Francisco Sã Carneiro kl. 14.00. Lufthansa-flyet LH1179 afgår kl. 16.30 fra 
Porto med mellemlanding i Frankfurt. Ankomst i Kastrup kl. 22.30.  

 

PRIS OG TILMELDING: 
Pris pr. person i dobbeltværelse 9.000 kr. Tillæg for enkeltværelse 2.400 kr.  

Prisen dækker transport med fly, lufthavnstransfer, ophold i delt dobbeltværelse, 4 x morgenmad, bustur 
til Douro-dalen og Vinho Verde-distriktet, guidet vandretur i Porto, portvinssmagning, 2 x frokost, 2 x 
middag inkl. drikkevarer, samt stedkendte og portugisisk-talende danske guider under hele opholdet. 

Tilmelding på www.fof.dk/sydvest, tlf. 5852 8164 eller info@fof-sydvest.dk.  

Ved tilmelding opgiv navn som det står i dit pas. 

https://fof.dk/da/sydvest/oplevelser-ture-rejser/kulturture-og-rejser/kultur-og-vinrejse-til-portugal/705622
mailto:info@fof-sydvest.dk

