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SVENSKTALANDE FÄRDLEDARE

Floden Douro rinner genom ett innerligt vackert landskap med dramatiska bergsslutt-
ningar, frodiga vinodlingar och kulturrika städer. Under resan får du lära känna kulturen 
och traditionerna i denna del av Portugal väl. Lokala maträtter och goda viner sätter också 
sin prägel på resan, och bussutflykten till den UNESCO skyddade spanska staden, 
Salamanca, är en av höjdpunkterna. Detta är en mycket innehållsrik kryssning där du 
verkligen får se och uppleva mycket under en veckas tid. 



DAG 1
TILL PORTO
Flyg till Porto. Därefter tar vi oss till kajen 
i Vila Nova de Gaia där fartyget väntar och 
som blir vårt flytande hotell för den närmaste 
veckan. När vi har checkat in och bekantat oss 
med fartyget bjuds det på en välkomstdrink. 
Middag ombord. På kvällen gör vi en kortare 
rundtur där vi ser Porto i kvällsbelysning.

DAG 2
PORTO
Vid kajen väntar bussen som ska ta oss med 
på en trevlig stadsrundtur där vi får en pano-
ramautsikt över staden innan vi besöker en 
vingård där vi får avsmaka portvin och lära oss 
mer om vinodlandets ädla konst. Vi är tillbaka 

till fartyget lagom till lunch. På eftermidda-
gen finns fri tid att på egen hand upptäcka allt 
Porto har att erbjuda med sina trånga kvarter, 
vackra kyrkor och fina husfasader. Efter mid-
dagen bjuds det på fadounderhållning.

DAG 3
GUIMARÃES OCH RÉGUA
Idag åker vi på utflykt till Guimarães, vars 
historiska medeltida centrum har varit ett 
UNESCO världsarv sedan år 2001. Kryss-
ningen går sedan vidare från Leverinho mot 
Régua som är en liten, bildskön och charme-
rande stad. Vi passerar genom den gigan-
tiska slussen Carrapatelo, som är den högsta 
slussen i Europa med sina 35 m! Middag 
med dans ombord. Möjlighet finns att ta en 

kvällspromenad i Régua då fartyget ligger här 
över natten.

DAG 4
VILA REAL OCH VEGA DE TERRON
Idag väntar en utflykt till Vila Real och Solar 
de Mateus palatset, förevigat på etiketten till 
Mateus vinflaskor. Slottskapellet anses vara 
en av de vackraste barockbyggnaderna i Por-
tugal. Det finns även tid att promenera i den 
vackert anlagda trädgården innan vi återvän-
der till fartyget som under tiden seglat vidare 
och väntar i Pinhão. Kryssningen går vidare till 
hjärtat av vindistriktet och vi ser vinodlingar 
passera revy medan vi njuter av de ljumma 
vindarna på soldäck. Vi går genom slussarna 
Valeria och Pocinho. På kvällen når vi Vega de 
Terron. Middag och flamencoshow ombord.

Färdledare:  
Magnus Ericson

Magnus har varit på de flesta av våra 
flodkryssningar och är välbekant med 

de destinationer där vi stannar.



DAG 5
SALAMANCA
Idag väntar en av resans höjdpunkter, en hel-
dagsutflykt till den spanska staden Salamanca, 
som finns med på UNESCO:s världsarvslista. 
Salamancas historia sträcker sig flera tusen 
år tillbaka och vi får se arkitektoniska min-
nesmärken från både romersk-, arabisk- och 
kristen tid. Universitetet i Salamanca är ett 
av de äldsta och mest berömda i Europa. Här 
träffades lärda från såväl kristna som arabiska 
och judiska kulturer på 1200–1400-talet 
medan det var religionsförföljelse på andra 
platser. Efter en trevlig lunch på en lokal 
restaurang återvänder vi till fartyget som nu 
ligger i Barca d’Alva. Middag och underhåll-
ning ombord.

DAG 6
FERRADOSA OCH PINHAO
Förmiddagen tillbringas ombord på fartyget 
där vi intar både frukost och lunch innan vi 
når Ferradosa tidigt på eftermiddagen. Här 
gör vi en tur som kretsar kring portvin och 
vinodlingarna i området. Självklart blir det 
provsmakning av denna ädla dryck. Vi stiger 
åter ombord på fartyget i Pinhao. Fri tid med 
möjlighet att flanera bland de typiska por-
tugisiska husen i denna lilla by. Galamiddag 
serveras ombord denna kväll.

DAG 7
LAMEGO
Dagens tur tar oss till Lamego där vi ser hel-
gedomen Nossa Senhora dos Remedios och 

katedralen. I Régua väntar fartyget för lunch 
och eftermiddagen spenderas kryssande 
längs floden tillbaka mot Porto. Middag i tra-
ditionell portugisisk tappning.

DAG 8
HEMRESA
Efter frukost ombord lämnar vi fartyget. 
Transfern kör oss till flygplatsen i Porto där 
vi tar flyget hem till Sverige.



PRISER
Se aktuella priser på vår hemsida 
www.escapetravel.se, eller ring oss på: 

I RESAN INGÅR
• Flyg Stockholm/Göteborg*/

Köpenhamn* – Sevilla t/r inkl.:
• Flygskatter
• 

handbagage
• 

MS La Belle de Cadix inkl.:
• Välkomstdrink ombord
• Helpension ombord 
• Dryck till maten ombord 

(husets vin, öl, mineralvatten, 

• Utvalda drycker i baren ombord  
(dock ej champagne, konjak 
och vissa viner)

• Underhållning ombord
• Hamnavgifter
• Utflykter enligt dagsprogram

• Transfers
• Engelsktalande lokalguider
• 
• Svensktalande färdledare
• Ställd resegaranti till 

Kammarkollegiet

* Flyg från Göteborg/Köpenhamn 
bokas på förfrågan.

I PRISET INGÅR EJ
Dricks till besättningen ombord på 
fartyget. Rekommenderat belopp är 

Resevillkor och avbeställningsregler 
finner du på www.escapetravel.se

Beställ din resa på 
www.escapetravel.se

/  PRISER OCH INFORMATION

 

Medlem i Svenska 
Resebyråföreningen 
Din trygghet

Göteborg
Adress
Telefon

Norra Gubberogatan 30
416 63 Göteborg
031 - 762 85 10

Stockholm
Adress
Telefon

Hälsingegatan 49, våning 4
113 31 Stockholm
08 - 450 38 90

Org.nr
E-mail
Webb

556739-8382
info@escapetravel.se
www.escapetravel.se

MS LA BELLE DE CADIX

Hytter: Samtliga hytter är utvändiga 
och har badrum med dusch och toalett,  
hårtork, TV, radio, kassafack och luft- 
konditionering.

Faciliteter ombord: Hiss, restaurang, 
lounge med tv, bar med dansgolv,  
panoramabar och terass, franska balkonger,  
souvenirbutik och soldäck med solstolar.
Underhållning ombord.

Byggt år: 
Rederi: Croisi Europé
Standard: 

Antal däck:  
däck och huvuddäck

Antal passagerare: 

AVRESOR 2018
24 sep

I PRISET INGÅR 
Se aktuella priser på vår hemsida 
www.escapetravel.se eller ring oss på 
031-762 85 10 eller 08-450 38 90.

I RESAN INGÅR
•	 Flyg till Porto från Stockholm/

Göteborg/Köpenhamn t/r inkl:
•	 Flygskatter
•	 1 incheckad väska + 1 

handbagage
•	 •8	dagars	/	7	nätters	

flodkryssning inkl:
•	 Välkomstdrink ombord
•	 Helpension från middag första 

dagen till frukost sista dagen
•	 Dryck till maten ombord: Husets 

vin, öl, mineralvatten, juice kaffe/
te till måltiderna

•	 Utvalda drycker i baren (dock 
ej champagne, konjak och vissa 
viner)

•	 Underhållning ombord
•	 Hamnavgifter
•	 Utflykter enligt dagsprogram
•	 Transfers
•	 Engelsktalande lokalguider
•	 Dricks till lokala guider och 

chaufförer
•	 Svensktalande färdledare

PRISET INKLUDERAR INTE
•	 Dricks till besättningen ombord 

på fartyget. Rekommenderat 
belopp är 5-7 Euro per person 
och dag. Detta är frivilligt och 
endast en rekommendation.

Resevillkor och avbeställningsregler 
hittar du på www.escapetravel.se

Med reservation för eventuella 
ändringar

Beställ din resa på 
www.escapetravel.se

/  PRISER OCH INFORMATION

FAKTA OM FARTYGET
Fartyg: MS Infante Don Henrique Rederi: Croisi Europe
Byggt år: 2003 Standard: 4-stjärnigt
Antal passagerare: 142 Antal däck: 4 – Sol-, övre-, mellan- och huvuddäck

Faciliteter ombord: Hiss, restaurang, lounge med bar och dansgolv, bar, reception, 
terrass, souvenirbutik och soldäck med solstolar. Underhållning ombord.

Hytter: Samtliga hytter är utvändiga och har badrum med dusch och toalett, hårtork, 
TV, kassafack och luftkonditionering.


