Riviercruise
op de Douro
in Portugal

25 JAAR
RING tv
VIER MET
ONS MEE!

Vertrek:
van 19 tot 26 april 2020
8 dagen / 7 nachten
•
Vanaf
€ 1 850 / persoon
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L

aat u betoveren door de culturele en landschappelijke rijkdom
van de Douro vallei. De Douro zoekt zich een weg langs ruwe
en romantische landschappen, door het Noorden van Portugal,
om zich in Porto in de Atlantische Oceaan te storten. Kom aan
boord van M/S Queen Isabel, dat plaats biedt aan 118 passagiers en geniet van
een pracht van een cruise langs de valleien van deze gouden rivier. Dit unieke
landschap met de vele dorpjes, wijngaarden en een verscheidenheid aan kerken en kloosters is Unesco werelderfgoed. Zoveel middeleeuwse en barokke
schoonheden vormden de rijkdom van het oude Portugese koninkrijk. Tijdens
deze cruise zal u bovendien ook Salamanca in Spanje bezoeken. Bezoek de
oudste universiteit van Europa en de prachtige centraal gelegen Plaza Mayor.
En tenslotte, Porto met een tijdloze charme, zal u volledig onderdompelen in
de Portugese cultuur.

!

n
Troevecruise
Linkerpagina: wijngaarden in de Dourovallei - van links naar rechts: de Douro, Porto, Portugal; azulejos, Pinhao, Portugal;
kerk in Braga, Portugal

van uw

1.
ontdek

2.
voordeel

Buitengewoon mooie vaart door de wijngaarden van de Portwijn en ontdekking
van Porto, Braga 'het Rome van Portugal'
en Salamanca in Spanje.

Dranken inbegrepen tijdens de maaltijden aan boord. Alle excursies inbegrepen met hoofdtelefoon. Voordrachten
door een specialist van de regio.

3.
extra

4.
genieten

Wijnproeven tijdens de cruise Fado en
folklore avond aan boord.

M/S Queen Isabel is het mooiste schip
op de Douro. Ideaal gelegen vlakbij het
centrum van Porto.

3

Atlantische
Oceaan
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Braga

Guimaraes
Paleis van Mateus
ro

Dou

Barca d’Alva

Lamego

moeilijk

Pinhao

Vega
Terron
Castelo Rodrigo

Coimbra

Salamanca

PORTUGAL
SPANJE

Naar Lissabon

Cruise De Douro, rivier van goud
Verlenging naar Lissabon

gemiddeld

Regua

Moeilijkheidsgraad excursies: gemakkelijk

PORTO

De Douro, van Porto tot Salamanca
DAG 1 – BRUSSEL @ PORTO (Portugal)

Lijnvlucht naar Porto. Transfer naar de
haven van Porto (Vila Nova de Gaia) en
inscheping aan boord van de M/S Queen
Isabel. Welkomstcocktail en –diner.

DAG 2 – REGUA @ LAMEGO @ PINHAO

Vertrek vanuit Porto ’s morgens vroeg.
Geniet de ganse voormiddag aan boord
van uw drijvend hotel, terwijl de mooiste
landschappen aan u voorbijglijden. Kleine dorpjes liggen er als het ware middenin de olijf- en wijngaarden. Lunch aan
boord. In de namiddag vertrek per autocar naar Regua. In Regua worden we verwelkomd door Roland Heelen, eigenaar
van Portal d’Azenha en goede vriend van
Dirk De Mesmaeker. Hij bezoekt met ons
het Douro museum. Daarna neemt hij
ons mee naar zijn wijndomein, dat 60
hectare groot is. Op dit domein worden
zowel witte als rode wijnen gemaakt en
ook Portwijn van uitstekende kwaliteit.
We proeven het beste uit zijn kelder.

DAG 3 – VEGA TERRON
@ CASTELO RODRIGO

In de voormiddag vaart het schip tot
Vega Terron, gelegen aan de Spaanse
grens. We varen door de diepe valleien
van de Douro, verbreed door verschillende dammen, die het stroomgebied
regelen en een groot deel van de electriciteit in Portugal produceren. Lunch
aan boord. In de namiddag, excursie
naar Castelo Rodrigo. Op de top van een
heuvel domineert dit middeleeuws dorp.
Wandeling door de smalle, steile straatjes van het dorp, met prachtige gevels
en ramen in Manuelstijl. Bezoek aan de
ruïnes van het kasteel en de Reclamador

kerk. ’s Avonds, diner van de kapitein en
overnachting aan boord.

DAG 4 – VEGA TERRON
@ SALAMANCA (Spanje)
@ BARCA D’ALVA (Portugal)

Vertrek per autocar voor een dagexcursie naar Salamanca, geklasseerd als
UNESCO werelderfgoed voor de pracht
en praal van de oude stad. Panoramische
stadsrondrit langs onder meer de Plaza
Mayor, één van de mooiste, monumentale pleinen van Spanje. Bezoek aan de
universiteit en de Nieuwe Kathedraal,
gebouwd tussen de 16e en de 18e eeuw,
een prachtige mix van gotiek, renaissance en barok. De gevel is fantasierijk afgewerkt met fijn snijwerk en stenen
figuren en binnenin met rijk versierde
gewelven. Lunch met lokale specialiteiten in een restaurant in de stad. Vrije
tijd in de namiddag om verder te f laneren door de smalle straatjes van deze
historische parel. Terugkeer aan boord
in Barca d’Alva. Diner en overnachting
aan boord.

DAG 5 – REGUA @ MATEUS

In de voormiddag vaart het schip terug
richting Regua, doorheen de romantische
vallei van de Douro in een uniek kader
tussen de wijngaarden. Lunch aan boord.
In de namiddag, bezoek aan een prachtig
wijnlandgoed met schitterend uitzicht
over de Douro Vallei en wijnproeven.
Vervolgens bezoeken we het Paleis van
Mateus, een elegant landhuis uit de 18de
eeuw, een echte parel van barokkunst. De
tuinen zijn wondermooi met bloemenpaden, exotische planten en geurende bloesems. Terugkeer aan boord in Regua, diner
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en overnachting.

DAG 6 – VAREN @ PORTO

In de voormiddag varen richting Porto,
waar aankomst omstreeks de middag.
Lunch aan boord. In de namiddag, vertrek per autocar voor het stadsbezoek
aan Porto. Gelegen aan de monding van
de Douro, spreidt de stad zich uit over
een aantal heuvels met uitzicht op de
rivier. Het historische centrum prijkt op
de werelderfgoedlijst van UNESCO. Met
haar bruggen, monumenten, azulejos,
bloemrijke balkons en winkelstraten is
de stad een lust voor het oog. In het hart
van het historische centrum bezoekt u
de kathedraal ‘Sé’, waarvan het plein een
prachtig uitzicht biedt op de rivier en de
daken van de stad. Deze romaanse vestingskerk werd herbouwd in de 17e en 18e
eeuw, maar is toch één van de oudste monumenten van de stad. Het bezoek aan
de stad eindigt in één van de wijnkelders
met proeverij. ’s Avonds, diner en folkloreshow aan boord.

DAG 7 – GUIMARAES @ BRAGA

‘s Morgens, vertrek per autocar naar Guimaraes, gelegen in het noordwesten van Porto
en geboortestad van de eerste koning van
Portugal, Alfonso Henriques. Ontdek het historische centrum, langs het Largo da Oliveira
(olijfboomplein) en bezoek het kasteel van de
hertogen van Braganca, waarvan de architectuur doet denken aan de kastelen van Bourgogne. Lunch in een plaatselijk restaurant.In
de namiddag, bezoek aan Braga, ook bekend
als het ‘Rome van Portugal’. Braga is tot op
vandaag nog steeds één van de belangrijkste religieuze centra van het land. Wandeling door het historische centrum met de

Vier met ons mee

exclusief tijdens deze
RINGtv cruise
BEZOEK AAN HET PRACHTIGE
WIJNDOMEIN "PORTAL DA AZENHA"
Roland Heelen,
Vlaams wijnbouwer in de Douro
Roland Heelen woont in Rotselaar maar regelmatig vertoeft hij in de Dourovallei. Roland
mag zich met enige fierheid één van de weinige
Belgen noemen die zelf portwijn maakt. Portal
d’Azenha is vandaag een vaste waarde in het
Portugese wijnlandschap. Portal d’Azenha staat
niet alleen voor porto, maar voor wijnen van
het label Reserva en Grande Reserva. Daarnaast
is er ook doc wit, rood en rosé. Roland Heelen
streek in de jaren tachtig voor het eerst neer in
de Dourovallei. Roland werkte toen als aankoopdirecteur in een groot drankenbedrijf. Louter
voor het plezier begon hij met een paar enthousiaste Portugezen portwijn te maken. Langzaam
maar zeker werd Roland verliefd op het land,
zijn goedlachse en gastvrije inwoners en het milde klimaat. Eerst kocht hij ongeveer 2 hectare
wijngaard aan, vandaag is Portal d’Azenha een
60 hectare groot wijndomein in het hart van de
Dourovallei. Roland zal ons ongetwijfeld kunnen
boeien met een bezoek aan zijn wijndomein.
We genieten er van een wijndegustatie.

Onvergetelijke momenten
Van boven naar onder: Dourovallei in de Pinhao
regio ; detail van de gevel van de Sé Kathedraal,
Porto ; kerk van San Esteban, Salamanca, Spanje.

vele kerken en indrukwekkende gebouwen.
Bezoek aan de kathedraal, gebouwd in de
12de eeuw, hét symbool van de stad en de
oudste kathedraal van Portugal. 's Avonds,
diner en fadovoorstelling aan boord.

DAG 8 – PORTO @ BRUSSEL

Na het ontbijt, ontscheping en transfer naar de luchthaven. Lijnvlucht naar
Brussel.

UW VOORDRACHTGEVER AAN BOORD: SIMONNE WELLEKENS
Speciaal voor deze RINGtv reis vroeg Dirk De
Mesmaeker aan Simonne om ons te vergezellen. Deze dame uit Affligem heeft een rijke
wijncarrière. Zij behaalde het diploma wijn- en
likeurstokerij aan de Hotelschool in Anderlecht
en werd docente wijnkennis in het Volwassenonderwijs in Merchtem. Zij was toen nationaal secretaris van de Vlaamse wijngilde, bleef dit gedurende vele jaren en was mede oprichter van het
tijdschrift Ken Wijn-magazine waar zij assistente
hoofdredacteur is. Simonne staat vooral bekend
voor haar werk als wijnrecente bij De Standaard.
Zij reist naar diverse wijnstreken en landen, zetelt in tal van jury’s en is nog steeds actief als
voorzitter van Commanderij Bellebeek. In 2019
werd zij Wine lady of the Year, een award uitgereikt door Foodprint.
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Uw schip: M/S QUEEN ISABEL 5*

Het mooiste schip op de Douro! !

M/S Queen Isabel is een prachtig schip, uniek op de Douro. Het is een luxueus en elegant schip
dat plaats biedt aan 118 passagiers. U kan in alle comfort genieten van een schitterende vaart
langs de Douro in combinatie met de Portugese levenskunst.
Het schip beschikt over luxueuze en prachtig ingerichte kajuiten, een excellente service en een
uitstekende keuken. Er is geen betere manier om het Noorden van Portugal te ontdekken!

Luxekajuit Bovendek

DE KAJUITEN

DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTES

Alle 59 kajuiten op het schip zijn buitenkajuiten en verdeeld over 3 dekken. Op het Panoramadek beschikken
alle kajuiten over een privé balkon : 18 luxe kajuiten
met een oppervlakte van 20 m², en 2 Suites met een
oppervlakte van 30 m². De suites hebben ook een
apart salon. Op het Bovendek bevinden zich 23 Luxe
kajuiten van 15 m², met een groot schuifraam. Op het
Hoofddek hebben de 13 kajuiten een oppervlakte van
15 m² en is het raam iets kleiner (hoog venster dat niet
geopend kan worden). Alle kajuiten zijn uitgerust met
2 aparte bedden die kunnen samengeschoven of uit
elkaar gezet worden, individueel regelbare airconditioning, televisie, haardroger en kluis. Allen beschikken
ze over douche en toilet.
.

De M/S Queen Isabel is een drijvend luxehotel ! Geniet volop tijdens het varen op het Zonnedek, met de
vele ligstoelen en een zwembad met tegenstroom. Alle activiteiten gaan door in de gezellige bar/salon
op het Panoramadek, vooraan het schip, met comfortabele zetels. Op hetzelfde dek bevindt zich ook een
kleine winkel, waar u een aantal souvenirs kunt kopen. Het smaakvol ingerichte restaurant bevindt zich op
het Bovendek en biedt een uitstekende keuken aan, met alle dranken inbegrepen tijdens de maaltijden. De
verfijnde maaltijden, geserveerd in één enkele dienst, aan mooi gedekte tafels, dragen bij tot de gezellige
sfeer aan boord. Er is ook de ganse dag kofie en thee ter bechikking van de passagiers. Op het Hoofddek
bevindt zich de fitnessruimte (vrije toegang) en een massagsesalon (betalend). Voor uw comfort, kan u ook
gebruik maken van een lift vanaf het Hoofddek tot het Panoramadek.

> TECHNISCHE KENMERKEN

> LENGTE: 79 m > BREEDTE: 11,40 m > CAPACITEIT: 118 passagiers > BEMANNINGSLEDEN: 33 > KAJUITEN: 59 verdeeld over 3 dekken
> VOLTAGE: 220 V > MUNT AAN BOORD: euro en bankkaarten > BOUWJAAR: 2013
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Plan van het schip, data en prijzen
ZONNEDEK

STANDAARDKAJUIT ACHTERAAN (15 m2)
STANDAARDKAJUIT (15 m2)

ZWEMBAD

LUXEKAJUIT (15 m2)
LUXEKAJUIT MET BALKON (20 m2)
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€ 100
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RESTAURANT

*

Suite met balkon

Luxekajuit

Luxekajuit met balkon

Standaardkajuit

100

FITNESSRUIMTE

101
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104
105

108

106
107

109

110
111

112

HOOFDDEK

MASSAGESALON

vroegboekkorting
per persoon

Standaardkajuit achteraan

BIJ RESERVATIE TOT
15 NOVEMBER 2019

> DATA (8 DAGEN / 7 NACHTEN)
PORTO

VEGA TERRON

PORTO

Van 19 tot 26 april 2020 (TS)

NL

> PRIJZEN IN EURO PER PERSOON, INCLUSIEF TAKSEN
• Vertrek vanuit Brussel • Vertrek gegarandeerd vanaf minimum 105 personen
KAJUITEN

DEKKEN

DUBBELE
BEZETTING

INDIVIDUELE
BEZETTING

STANDAARD KAJUIT, ACHTERAAN

HOOFDDEK

€ 1 850

-

STANDAARDKAJUIT

HOOFDDEK

€ 2 065

€ 3 415

LUXEKAJUIT

BOVENDEK

€ 2 330

€ 3 680

LUXEKAJUIT MET BALKON

PANORAMA

€ 2 580

€ 3 930

SUITE MET BALKON

PANORAMA

€ 3 180

€ 5 180

€ 50**

vroegboekkorting
per persoon
BIJ RESERVATIE TOT
13 DECEMBER 2019

> INBEGREPEN IN DE PRIJS

> NIET INBEGREPEN IN DE PRIJS

• Lijnvluchten Brussel/Porto/Brussel (Brussels Airlines, TAP, ...) in economy klasse • De
transfers luchthaven/schip/luchthaven • 7 overnachtingen aan boord van M/S Queen
Isabel in de gekozen categorie en kajuit • Volpension vanaf het diner op dag 1 tot en
met het ontbijt op dag 8 • Dranken bij de maaltijden aan boord (water, wijn, bier, soft
drinks, koffie of thee) • Dranken bij de maaltijden tijdens de excursies (water, wijn, soft
drinks, koffie of thee) • Alle excursies zoals vermeld in het programma met hoofdtelefoon
• Folklore show en Fado avond aan boord • Verschillende wijnproeverijen • Nederlandstalige cruise directeur aan boord en reisleiders • Nederlandstalige voordrachten aan boord
• Bagagedragers voor de cruise • De luchthaventaksen (€ 90 pp op vandaag) en haventaksen (€ 60 pp op vandaag), variabel en onderhevig aan wijzigingen • BTW

• Andere dranken dan deze vermeld in het programma • Servicekosten voor het
boordpersoneel (€ 7 per dag/persoon aanbevolen), gidsen en chauffeurs tijdens de
excursies (volgens eigen tevredenheid) • Reisverzekeringen

> FORMALITEITEN VOOR DEELNEMERS MET DE
BELGISCHE OF NEDERLANDSE NATIONALITEIT
• Geldige identiteitskaart of internationaal paspoort
*Deze aanbieding is geldig tot 15/11/2019. **Deze aanbieding is geldig tot 13/12/2019. Geldig voor de 1e en 2e
persoon in de kajuit (exclusief taksen en BTW, volgens beschikbaarheid en op bepaalde kajuittypes). Aanbieding is niet retroactief en kan niet met andere promotionele aanbiedingen worden gecombineerd. aanbiedingen
worden gecombineerd.

7

25 JAAR RINGtv, VIER MET ONS MEE! RIVIERCRUISE OP DE DOURO IN PORTUGAL

Verlenging

Lissabon

De dag begint met een klim naar de kastelenbuurt en de omwallingen van waaruit u
geniet van een prachtig vergezicht over de
stad. Daarna doorkruist u Alfama, de oude
volkswijk, met smalle straatjes, kronkelige
trappen en betegelde gevels. Het Marquis de
Pombalplein vormt de grens tussen het moderne en oude stadsgedeelte. Langs de vrijheidslaan bereikt u het hart van de benedenstad. Ontdek Praca Rossio, het belangrijkste
plein van de stad , met het nationaal Theater
en de lift van Eiffel. Na de aardbeving van
1755 werd de Baixa buurt heropgebouwd en
zo werd Lissabon de modernste stad van die
tijd. Het grote Commercio plein, dat uitgeeft
op de Taag, spant de kroon van het project.
Lunch in een restaurant alvorens Belem te
bezoeken. Dit stadsdeel is verbonden aan
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DAG 3 – LISSABON @ BRUSSEL

Vrije voormiddag en daarna bezoek aan het
moderne stadsdeel met het ‘Park der Naties’
dat aangelegd werd ter gelegenheid van de
Wereldtentoonstelling 1988 in Lissabon. De
site telt een aantal belangrijke monumenten
zoals de Vasco da Gama-toren, het oceanarium en het station Do Oriente. Vandaag is het
één van de favoriete wandelplekjes van de inwoners van Lissabon met tal van restaurants,
bars en terrasjes. Met de kabelbaan gaat u
over de Taag naar de voet van de Vasco da
Gama-toren. Lunch in het restaurant. Transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht
naar Brussel.

moeilijk

DAG 2 – LISSABON

de vele maritieme ontdekkingen uit de 16e
eeuw. Stop bij de Belemtoren (15de eeuw) en
aan het Monument van de Ontdekkingen.
Vervolgens bezoek aan het Hiëronymietenklooster dat prijkt op de UNESCO werelderfgoedlijst. Het klooster wordt aanzien als het
beste meesterwerk in Manuel stijl. Vrije tijd
om in een gezellige patisserie te proeven van
het traditionele gebak ‘Pasteis de Belem’. Diner in een restaurant. Overnachting in het
hotel.

gemiddeld

DAG 1 – PORTO @ COIMBRA
@ LISSABON
Ontscheping ‘s morgens. Vertrek per autocar richting Lissabon. Halte in het middeleeuws centrum van Coimbra met de vele
typische straatjes. Lunch en bezoek aan
de romaanse kathedraal en de universiteit
met haar imposante barokke bibliotheek.
Verder naar Lissabon. Verblijf in een 4* hotel. Diner en overnachting in het hotel.

Moeilijkheidsgraad excursies: gemakkelijk

Lisboa, de prachtige hoofdstad van Portugal,
heeft een unieke sfeer!
Na een stop in Coimbra ontdekt u Lissabon,
een populaire en elegante hoofdstad met
een glorieus maritiem verleden. De stad
werd gebouwd op 7 heuvels waardoor
ze ontelbare vergezichten biedt. De
oude pittorekse buurten bieden talrijke
gezellige boetiekjes en vele leuke caféetjes
en terrasjes, badend in een sfeer die
schommelt tussen traditie en modernisme.
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Data en prijzen
> DATA (3 DAGEN / 2 NACHTEN)
PORTO

VEGA TERRON

PORTO

Van 19 tot 26 april 2020 (TS)

NL

> PRIJZEN IN EURO PER PERSOON, INCLUSIEF TAKSEN
• Vertrek gegarandeerd vanaf minimum 10 personen
DUBBELE BEZETTING

INDIVIDUELE BEZETTING

€ 870

€ 1 120

> INBEGREPEN IN DE PRIJS
• Transfer Porto/Lissabon via Coimbra per autocar (met airco) • Toeslag voor de terugvlucht vanuit Lissabon naar Brussel • Verbijf in een 4* hotel in Lissabon op basis
van een tweepersoonskamer (2 nachten) • Alle bezoeken zoals beschreven in het programma met lokale gids • Volpension vanaf de lunch op dag 1 tot de lunch op
dag 3 • Dranken bij de maaltijden (water, wijn of soft drink, koffie) • BTW

> NIET INBEGREPEN IN DE PRIJS
• De vluchten (inbegrepen in het cruiseprogramma) • Andere dranken dan hierboven vermeld • Servicekosten • Persoonlijke uitgaven
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All Ways Cruises Gent, Vrijdagmarkt 38.
Openingsuren: van maandag tot vrijdag, doorlopend van 9u tot 18u00.

NV met kapitaal € 374 000 - RPM. Brussel BE04 4092 6168 - Maatschappelijke Zetel Brussel (1000) - Bergstraat 17
Vergunning afgeleverd door COCOF, Paleizenstraat 42 - 1030 Brussel: A1774 - RCP Amlin: Koning Albert II-laan 37 - 1030 Brussel, Polis n° LXX049281- Financiële garantie: Amlin, Polis n° LXX050365

RINGTVDOURO20

INLICHTINGEN & RESERVATIE
09 233 30 37 OF PER MAIL: gent@all-ways.be

