
KPSK-reis 1 :  NOORD-PORTUGAL   :  van 24  t/m 31 mei 2017
(8 dagen)

Het programma ziet eruit als volgt:

Woensdag 24 mei:

Vlucht met Brussels Airlines : Zaventem 10.40 uur – aankomst 12.10 uur. Een uur tijdverschil.           
Met de bus (ter onzer beschikking gedurende 5 dagen) naar het aangename stadje Barcelos,                 
waar we 2 nachten zullen verblijven.

Donderdag 25 mei (O.L.H. Hemelvaart, maar in Portugal geen feestdag):

We bezoeken Ponte de Lima en zijn middeleeuwse brug, Viano da Castelo, en daarna Braga.              
In Braga worden de jaarlijkse feesten gehouden, die aanvangen op 23 mei en hun hoogtepunt 
bereiken op zondag 27 mei. Daarom verblijven we niet in Braga zelf. We zullen ons programma 
flexibel aanpassen, zodat we minstens een deel van de feestelijkheden kunnen meemaken.              
We bezoeken de kathedraal, het museum en het bisschoppelijk paleis.

Vrijdag 26 mei:

In de voormiddag bezoek aan Braga. Verder bezoeken we het bedevaartsoord en heiligdom Dom 
Jesus ***.  ’s Avonds logeren we in Guimaraes, een prachtige oude stad.

Zaterdag 27 mei:

Bezoek aan Casa Mateus *** een schitterend wijndomein met prachtige tuinen en een woning die in 
feite een klein paleis is.  Afdaling naar de Douro-vallei, wijn proeven, langs de Douro, ’s avonds 
overnachten we in Lamego.  Een stadje van 20.000 inwoners, gelegen tussen de wijngaarden in de 
Douro-vallei.

Zondag 28 mei:

Over Amarante rijden we naar Porto *** waar we zullen verblijven tot ons vertrek. De volgende 
dagen wandelen we door de sfeervolle straten, bezoeken kerken, musea en vergeten de winkelstraten
niet. We rijden rond met de ouderwetse tram - sommige nog van Britse en Belgische makelij -, doen 
een boottocht op de Douro en leven daar 3 dagen ‘op zijn Portugees’.

Woensdag 31 mei:

We vertrekken huiswaarts en komen in Brussel aan om 16.10 uur, waar de bus ons zal opwachten om 
ons terug naar Beveren te brengen.                                                                                                           4         


