
FLODKRYSSNING I VACKRA 
DOURODALEN
/ MED UTFLYKT TILL SALAMANCA

2019

SVENSKTALANDE FÄRDLEDARE

Svensk färdledare på denna flodkryssning i Dourodalen. 
Upplev områdets dramatiska bergsluttningar och kulturrika 
städer. Lokala maträtter och goda viner sätter också sin prägel 
på resan, och bussutflykten till den UNESCO-skyddade spanska 
staden Salamanca är en av höjdpunkterna.



DAG 1
ANKOMST TILL PORTO
Flyg till Porto och transfer till vårt fartyg  för 
incheckning och presentation av besättningen, 
samt en välkomstdrink innan middagen.
 Efter middagen: Både Classic och Disco-
very utflyktspaket: Utflykten ”Porto by night”.

DAG 2
PORTO – REGUA
Porto är mest känt för sitt Portvin. Det sägs 
att vinet skapades då engelskmännen hällde 
ren sprit i det Porto-producerade vinet för att 
detta skulle klara de långa transporterna. 
 CLASSIC: Besök i Porto, en av de äldsta 
städerna i Europa och tilldelad världsarv-status 
av Unesco, för sina orörda gamla kvarter, laby-
rint av smala gator och fantastiska kyrkor.
 DISCOVERY: Vi lämnar Vila Nova de Gaia 
med buss till centrala Porto. därifrån tar vi 
en av stadens spårvagnar och följer den hela 
vägen till Douros mynning. Vi avslutar vår 
utflykt med en provsmakning av några av de 
lokala specialiteterna.
Åter på fartyget kryssar vi vidare mot Regua 
och beundrar det underbara landskapet som 
kryssningen erbjuder. På kvällen bjuds det in 
till show med besättningen ombord.

DAG 3
REGUA – PINHAO – VEGA DE TERRON 
(SPANIEN)
Reguas strategiska läge vid Douroflodens 
strand spelade en stor roll i landets port-
vinsproduktionen och försäljning.  
 CLASSIC och DISCOVERY: Från Régua 
gör vi en bussutflykt till det välkända Vinho 
verde området. Vi besöker vinhuset Mateus, 
som med sitt pråliga barockpalats är en 
av Portugals vackraste barockbyggnader. 
Palatset pryder dessutom etiketterna på 
Mateus runda vinflaskor. Under tiden har 
vårt fartyg seglat till Pinhão varifrån vi 
fortsätter kryssningen mot Vega Terron 
i Spanien. Under eftermiddagens seglats 
njuter vi av vyerna i den berömda portvins-
regionen. Spansk afton ombord när vi når 
Vega de Terron.
 
DAG 4
BARCA D´ALVA – SALAMANCA –SEN-
HORA DA RIBEIRA
Vi kommer till Barca D´Alva, den sista portu-
gisiska byn längs Douro som ligger mindre än 
2 km från den spanska gränsen
 CLASSIC: Utflykt till Salamanca. Denna 
stad av bländande skönhet rymmer några 

extraordinära romerska, arabiska och kristna 
arkitektoniska skatter.
 DISCOVERY: Salamanca på cykel. En buss 
tar dig tillsammans med din värd / värdinna 
från Barca d’Alva till Salamanca. På cykel får 
du uppleva de flesta av stadens typiska ochse-
värda platser. Under eftermiddagen fortsätter 
fartyget sin seglats mot Senhora da Ribeira. 
Kvällen bjuder på galakväll ombord.
OBS! På avresan den 29 maj 2019 går sträck-
ningen VEGA DE TERON – BARCA D’ALVA – 
SENHORA DA RIBEIRA. Utflyktsprogrammet 
är dock detsamma.

DAG 5
FERRADOSA – LEVERINHO
Både Classic och Discovery utflyktspaket:  
Här gör vi en tur som kretsar kring portvin 
och vinodlingarna i området. Självklart blir det 
provsmakning! Under eftermiddagen seglar 
vi vidare mot Leverinho. Middag i traditionell 
portugisisk tappning.

DAG 6
HEMRESA
Efter frukost lägger fartyget till i Porto igen. 
Transfer till flygplatsen för hemresa.

Färdledare/sommelier:  
Anna Henningsson

Anna Henningsson har som 
utbildad sommelier en gedigen 
vinkunskap och ett stort hjärta 
för de gamla klassiska vinområ-
dena. Allra bäst trivs hon bland 

vinrankorna på en vingård!

18 APRIL



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 2019
18 april, 29 maj

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
•	 6 dagars / 5 nätters flodkryssning 

inkl:
•	 Välkomstdrink ombord
•	 Helpension ombord 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
•	 Transfers
•	 Engelsktalande lokalguider
•	 Svensktalande färdledare

I PRISET INGÅR EJ
•	 Dricks till besättningen ombord 

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

•	 Dricks till lokala guider och 
chaufförer.

•	 Utflyktspaketet CLASSIC eller 
DISCOVERY.  

Resevillkor och avbeställningsregler 
hittar du på www.escapetravel.se

Med reservation för ev. ändringar.

Beställ din resa på 
www.escapetravel.se

/  PRISER OCH INFORMATION

Fartyg: MS Amalia Rodrigues  Rederi: Croisi Europe
Byggt år: 2018 Standard: 4-stjärnigt (Premium)
Antal passagerare: 132 Antal däck: 4 – Sol-, övre-, mellan- och   
  huvuddäck
Faciliteter ombord: Hiss, restaurang, lounge med stora fönster, 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.

FAKTA OM FARTYGET


