
CRUISE OP DE DOURO
Douro Serenity*****
23/10/2018 – 30/10/2018

Ga met ons mee



ARTIEST  //  WIJNKENNER LUC WIEME

Luc koestert al meer dan vijfentwintig jaar een passie 
voor wijn. Hij behaalde het diploma van sommelier-
conseil aan de Université du Vin in Suze-la-Rousse 
(Rhône) en is oud-voorzitter van de Commanderij 
Gent van de Vlaamse Wijngilde. Daarnaast is hij Vice-
Maître van de Commanderie de Bordeaux Vlaanderen, 
Commandeur van de Baronie Gent van de Costes 
du Rhône en erelid van de Gentse Wijnmetersgilde. 
Voor hem is goede wijn veel meer dan een uniek 
terroirproduct. Het is een culturele exponent die 
mensen bij elkaar brengt en zo gezelligheid en 
vriendschap genereert.

De Dourovallei.

Het is één van de mooiste landschappen ter wereld, 

zegt de Lonely Planet over deze streek.

Deze Noord-Portugese regio werd als  

Unesco Werelderfgoed erkend

en ‘Douro’ zelf betekent eigenlijk ‘Gouden rivier’.

Waarom dat juist is, 

zal je tijdens deze reis snel duidelijk worden…

Deze regio verken je het beste per schip.

Op de Douro zoek je je weg door dit ruwe en  

romantische gebied langs de vele wijngaarden. 

De “Pais do Vinho” van waar de échte Porto komt. 

Die gaan we proeven. Uiteraard.  

Net als de typische keuken. 

We leren meer over de cultuur en  

geschiedenis van de streek. 

Ontdekken de stadjes en dorpjes 

en genieten van de vele uitzichten.

Voor de liefhebbers is een individuele verlenging na de 

cruise mogelijk in een hotel in Porto.



ONZE TROEVEN

• Pakketprijs van België tot België: Vervoer (vluchten), cruise, alle transfers, dranken aan tafel  
 én excursies zijn inbegrepen.  
• Het schip de Douro Serenity wordt exclusief voor de kijkers van Focus & WTV gecharterd.  
 Zo leer je makkelijk mensen uit je eigen streek kennen.  
• Luxe-schip 5*: de meeste kajuiten beschikken over grote panoramische schuiframen.
• Een prima keuken. Je reist in volpension, en de aangepaste wijnen bij de maaltijden zijn inbegrepen. 
• De reis wordt volledig begeleid in het Nederlands. Ook de voordrachten en activiteiten aan boord zijn  
 in het Nederlands. En tijdens de excursies zijn er voor iedereen hoofdtelefoons voorzien. 
• Met Nederlandstalige wijnspecialist.
• Speciaal door All Ways georganiseerde Fado avond.
• Mogelijkheid tot verlenging na de cruise in Porto.
• Focus & WTV maken enkele reportages aan boord, die achteraf een mooie herinnering zijn!



CRUISE DOOR DE DOURO-VALLEI 
MET BEZOEK AAN SALAMANCA

 Dag 1: 23 oktober
 BRUSSEL – PORTO

 Dag 2: 24 oktober
 PORTO – REGUA – PINHAO

’s Morgens hebben we afspraak op de luchthaven 
van Brussel Nationaal, waar we vertrekken met 
een rechtstreekse lijnvlucht van Brussels Airlines 
naar Porto. 

Bij aankomst, is er een transfer naar het schip, dat 
langs de Vila Nova de Gaia ligt en dus ook vlakbij het 
oude stadsgedeelte. Bij aankomst hebben we vrije tijd 
om te lunchen en Porto wat te verkennen. Vanaf 16u 
kunnen we eff ectief inschepen. 

’s Avonds is er aan boord een welkomstcocktail 
voorzien, en we genieten uiteraard van ons 
eerste diner.

‘s Morgens vroeg vertrekken we vanuit Porto voor 
onze eerste tocht op de Douro. Een ochtendje heerlijk 
en uitgebreid ontbijten, wordt dat, terwijl we intussen 
genieten van het varen en de vele landschappen die 
elkaar afwisselen. Rond de middag komen we aan 
in Régua. We lunchen nog aan boord en vertrekken 
kort daarop voor een bezoek aan Lamego - de meest 
historische stad van de Douro-vallei. 



 Dag 3: 25 oktober 
 PINHAO – VEGA TERRON 

Rond 8u ’s morgens vertrekken we vanuit Pinhão 
richting Vega Terron. We lunchen aan boord en 
bezoeken in de namiddag het Middeleeuwse dorpje 
Castelo Rodrigo. Een bijzondere plek waar ze ons 
ook van de lokale specialiteiten laten proeven… 
En ’s avonds zijn we te gast op het Galadiner van 
de Kapitein. 

Ondertussen vaart ons schip verder tot Pinhão, waar 
we terug aan boord gaan. ’s Avonds worden we 
verwacht op het wijnlandgoed Quinta da Avessada 
voor een uitgebreid diner. En dat is een belevenis! We 
kunnen jullie nu alvast zeggen dat de gastheer je niet 
vreemd zal aandoen… 

 Dag 4: 26 oktober 
 VEGA TERRON – SALAMANCA – BARCA D’ALVA

Vandaag gaan we richting Spanje. Na een vroeg 
ontbijt rijden we naar de oude universiteitsstad 
Salamanca. Een gids leidt ons in in de geschiedenis 
van de stad, vertelt ons de verhalen en verhaaltjes en 
brengt ons naar de verschillende historische sites. 
Er is een typische Spaanse lunch voorzien en daarna 
is er vrije tijd. In de late namiddag keren we terug naar 
het schip, dat intussen in Barca d’Alva ligt. ’s Avonds 
genieten we van een diner aan boord. 



VRAGEN? Voor meer info of voor reservatie, bel naar All Ways Cruises op 09 233 30 37

 Dag 5: 27 oktober 
 BARCA D’ALVA – REGUA  

 Dag 6: 28 oktober 
 REGUA – PORTO 

’s Morgens vroeg zet ons schip koers naar Régua. We 
lunchen aan boord en bezoeken in de namiddag het 
Paleis en de tuinen van Mateus. ’s Avonds genieten 
we van het diner aan boord.

‘s Morgens vroeg vertrekken we uit Régua richting 
Porto. We lunchen aan boord en bezoeken in de 
namiddag Porto, waar we uiteraard ook de drank zelf 
zullen proeven. ’s Avonds is er diner aan boord. We 
kijken ook naar een Portugese Folklore show.  
En het schip blijft in Porto liggen vandaag en morgen. 
Wie dus de 2e stad van Portugal by night wil gaan 
verkennen, kan dat zeker doen!



VRAGEN? Voor meer info of voor reservatie, bel naar All Ways Cruises op 09 233 30 37

 Dag 7: 29 oktober 
 PORTO 

 Dag 8: 30 oktober 
 PORTO – BRUSSEL 

Vanuit Porto rijden we vanmorgen vroeg naar 
Guimarães, dat is de eerste hoofdstad van Portugal. 
Tegen de middag zijn we terug voor de lunch aan 
boord en ’s namiddags heb je vrije tijd in Porto. Of 
wie wil, kan ook de hele namiddag genieten op 
het Zonnedek van het schip. ’s Avonds is er een 
afscheidsdiner aan boord en genieten we van een 
Fado concert.

Na het ontbijt ontschepen we. Er is een transfer 
naar de luchthaven van Porto voorzien, van waar 
we terugvliegen met een rechtstreekse lijnvlucht van 
Brussels Airlines naar Brussel.



HOOGTEPUNTEN
• Porto, 2e stad van Portugal met Vila Nova de Gaia  
 en de vele wijnkelders.
• Prachtige tuinen en paleis van Mateus.
• Het middeleeuwse dorpje Castelo Rodrigo.
• Salamanca, mooiste stad van Spanje.
• Varen door de Douro Vallei tussen de wijngaarden  
 en bezoek aan een typisch wijnlandgoed.

INBEGREPEN
• Rechtstreekse lijnvluchten met Brussels Airlines   
 vanuit Brussel naar Porto en terug.
• Transfers van de luchthaven naar het schip en terug.
• Cruise zoals beschreven, in de gekozen kajuit,  
 in volpension.
• Alle excursies inbegrepen.
• Wijn, bier en water inbegrepen bij alle maaltijden  
 aan boord (lunch en diner).

• Welkomstcocktail en diner.
• Galadiner van de Kapitein.
• Muzikale en folkloristische animatie aan boord.
• Speciale fado show.
• All Ways Cocktail.
• Nederlandstalige All Ways begeleiding. 
• Nederlandstalige voordrachten aan boord.
• Haven- en luchthaventaksen (gekend op 31/03/2017).
• BTW

NIET INBEGREPEN: 
• Alle andere dan bovenvermelde diensten.
• Overige dranken (uitgezonderd tijdens de maaltijden  
 aan boord). 
• Fooien aan boord (€ 12 per persoon, per dag) en  
 tijdens de uitstappen.
• Eventuele brandstoftoeslagen na 31/03/2017.
• Verzekeringen.

VRAGEN? Voor meer info of voor reservatie, bel naar All Ways Cruises op 09 233 30 37 VRAGEN? Voor meer info of voor reservatie, bel naar All Ways Cruises op 09 233 30 37
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ONS SCHIP: DOURO SERENITY*****
De Portugese rederij Douro Azul staat garant voor een jarenlange traditie op de Douro. Het 5-sterrenschip de 
Douro Serenity is één van de recentste schepen van deze rederij.

KAJUITEN 
Ze biedt haar passagiers 63 buitenkajuiten die verdeeld zijn over 3 dekken. Alle kajuiten/suites zijn ruim  
(tussen 14  m² en 30m²) en uitgerust met badkamer met douche/toilet en airconditioning. Er zijn ook 6 Junior 
Suites op het Bovendek met een oppervlakte van 22 m² en 2 Master Suites van 30 m². Alle Suites beschikken 
over een ‘French Balcony’.  Alle kajuiten op het Bovendek en Hoofddek beschikken over grote panoramische 
schuiframen, die naar beneden kunnen geschoven worden (tot de helft). Deze kajuiten hebben een oppervlakte 
van 15 m². Op het Benedendek zijn de kajuiten iets kleiner (14 m²) en ook de ramen zijn kleiner en kunnen niet 
geopend worden.

FACILITEITEN AAN BOORD 
Het restaurant ontvangt de passagiers in één enkele dienst en stelt een uitstekende keuken voor met alle dranken 
inbegrepen bij de maaltijden. Verder heeft het schip een Zonnedek, zwembad, lift, een mooi salon, een fitness  
en een spa.

VRAGEN? Voor meer info of voor reservatie, bel naar All Ways Cruises op 09 233 30 37
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PRIJS IN EURO PER PERSOON
Alle excursies inbegrepen
DOURO SERENITY *****

Bovendek:
   2 persoons kajuit
   2 persoons Junior Suite
   2 persoons Master Suite

Hoofddek:  
   2 persoons kajuit achteraan
   2 persoons kajuit

Benedendek:
   2 persoons kajuit achteraan
   2 persoons kajuit
   1 persoons kajuit

€ 2.060
€ 2.650
€ 2.860

€ 1.760
€ 1.850

€ 1.590
€ 1.650
€ 2.760

VRAGEN? Voor meer info of voor reservatie, bel naar All Ways Cruises op 09 233 30 37

Bijzondere voorwaarden en annulatievoorwaarden kan u terugvinden op de 
website van All Ways Cruises: www.all-ways.be.



OPTIE: INDIVIDUELE VERLENGING 
IN PORTO NA DE CRUISE 
Steeds op aanvraag.

2 OVERNACHTINGEN IN HOTEL PESTANA 
VINTAGE PORTO 4* IN KAMER MET ONTBIJT + 
TRANSFERS

Individueel verblijf van 2 extra nachten na de cruise in het prachtige charmehotel 
PESTANA VINTAGE PORTO 4* in kamer met ontbijt en transfers schip/hotel en hotel/
luchthaven inbegrepen. Dit hotel is gelegen in het hart van het historische centrum van 
Porto, aan de oevers van de Douro rivier. Het is  gebouwd op een gedeelte van de 
middeleeuwse stadsmuur en daardoor geklasseerd door Unesco als deel van een “World 
Heritage Site”. U heeft de keuze tussen verschillende soorten kamertypes. Eerst en vooral 
de kamers met stadszicht: Classic kamers en Superior kamers, die iets groter zijn. Allen 
zijn uitgerust met tv en radio, kluis, telefoon, minibar en haardroger. Verder zijn er ook de 
Plaza kamers met zicht op de Ribeira Square en gedeeltelijk rivierzicht. Tenslotte zijn er de 
volledig nieuwe kamers Vintage River View met rivierzicht en Vintage River View Balcony 
met rivierzicht en balkon. De goede ligging van het hotel geeft u de gelegenheid om deze 
mooie stad op individuele basis verder te ontdekken.

VRAGEN? Voor meer info of voor reservatie, bel naar All Ways Cruises op 09 233 30 37

PAKKET 1



HOTEL PESTANA VINTAGE PORTO 
PRIJS PER PERSOON IN €
2 NACHTEN NA CRUISE  

Na cruise 23/10

CLASSIC kamer met stadszicht 

SUPERIOR kamer met stadszicht
 
PLAZA kamer met zicht op de Ribeira Square
 
VINTAGE RIVER VIEW kamer met rivierzicht
 
VINTAGE RIVER VIEW BALCONY  
kamer met rivierzicht en balkon

DBL
€ 265

€ 305

€ 325

€ 390

€ 405

SGL
€ 450

€ 530

€ 570

€ 695

€ 735

VRAGEN? Voor meer info of voor reservatie, bel naar All Ways Cruises op 09 233 30 37
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HOTEL THE YEATMAN
PRIJS PER PERSOON IN €
2 NACHTEN NA CRUISE 

Na cruise 23/10

EXECUTIVE kamer 
DBL
€ 385

SGL
€ 650

2 OVERNACHTINGEN IN HOTEL THE YEATMAN 5* 
IN KAMER MET ONTBIJT + TRANSFERS

Individueel verblijf van 2 nachten in het magnifieke hotel THE YEATMAN 5*, prachtig 
gelegen tussen de wijnkelders aan de Vila Nova de Gaia kant. Dit hotel is een belevenis 
op zich! Alle zeer ruime kamers beschikken over een groot privé terras met schitterend 
uitzicht over Porto en de Douro. De kamers zijn uitgerust met tv, kluis, telefoon, minibar 
en haardroger. Het hotel beschikt verder over een gastronomisch restaurant, mooie bar 
met opnieuw schitterend uitzicht, een luxueuze Spa met vele faciliteiten en een binnen- 
en buitenzwembad.

PAKKET 2



HOTEL POUSADA PALACIO DO FREIXO
PRIJS PER PERSOON IN €
4 NACHTEN NA CRUISE    

Na cruise 23/10

CLASSIC kamer met stadszicht 

SUPERIOR kamer met rivierzicht
 
SUPERIOR DELUXE kamer met rivierzicht (groter)

DBL
€ 550

€ 650

€ 700

SGL
€ 1000

€ 1200

-

VRAGEN? Voor meer info of voor reservatie, bel naar All Ways Cruises op 09 233 30 37

4 OVERNACHTINGEN IN POUSADA PALACIO DO 
FREIXO IN KAMER MET ONTBIJT + TRANSFERS

Individueel verblijf van 4 extra nachten na de cruise in de schitterend POUSADA 
PALACIO DO FREIXO. Dit hotel met een uitzonderlijke architectuur is gevestigd in 
een gerestaureerd barok gebouw uit de 18e eeuw en gelegen aan de Douro rivier met 
prachtig uitzicht. Als verblijfshotel een echte aanrader en toch dichtbij het centrum 
van Porto (4 km). Dit hotel beschikt over zowel binnen- als buitenzwembad, een spa, 
gymnasium, restaurant en bar. De ruime kamers zijn uitgerust met tv, telefoon, radio, kluis, 
minibar en haardroger. U heeft de keuze tussen een Standaardkamer (Classic) of een 
Superior kamer met zicht op rivier/zwembad. De Superior Deluxe kamer is groter dan de 
gewone Superior kamer.

PAKKET 3



BEZOEK AAN GUIMARÃES 

Guimarães wordt vaak de eerste hoofdstad van 
Portugal genoemd. Het is de plek waar de eerste 
vorst van Portugal geboren werd, en de stad speelde 
een belangrijke rol in de onafhankelijkheid van 
Portugal. Het historische centrum van Guimarães 
werd in 2001 door Unesco tot cultureel werelderfgoed 
geklasseerd, vanwege de historische monumenten 
uit de Middeleeuwen. En in 2012 werd deze stad 
Culturele Hoofdstad van Europa. Vandaag is 
Guimarães een levendige plek, waar tradities en het 
moderne leven perfect samengaan. Een boeiend 
verhaal, heel veel kleine, leuke winkeltjes ook voor de 
laatste cadeautjes en vele terrasjes om van de wijn en 
de Porto te genieten. 
Duur: 4u30

BEZOEK AAN HET PALEIS VAN MATEUS 

We rijden door de Tras-os-Montes regio, die bekend 
staat om z’n prachtige heuvellandschappen en 
pittoreske dorpjes. Wij zijn vooral benieuwd naar Vila 
Real, waar het paleis van Mateus ligt. Deze plek ken 
je. Het is het paleis op de etiketten van de Mateus 
Rosé wijn. Je weet wel, die ronde flessen. 
We bezoeken hier de tuinen en uiteraard ook 
het paleis zelf met o.a. de bibliotheek, de 
zilverwerkcollectie uit de 18e eeuw en andere 
voorwerpen uit het Verre Oosten en Zuid-Amerika.  
De Mateus wijn wordt hier niet verkocht, maar de 
porto van dit paleis zou wel legendarisch zijn…  
Duur: 3u30

EXCURSIES
Alle excursies zijn inbegrepen. Hieronder vind je de gedetailleerde informatie bij alle uitstappen.

VRAGEN? Voor meer info of voor reservatie, bel naar All Ways Cruises op 09 233 30 37



BEZOEK AAN LAMEGO

Lamego is de meest historische stad van de Douro-
vallei. De eerste koning van Portugal werd er gekroond 
en de eerste fles wijn gebotteld. Een kleurrijk en 
charmant stadje met mooie middeleeuwse gebouwen: 
de kathedraal uit de 12de eeuw, het bisschoppelijk 
paleis, een Moorse kasteelruïne, … Tijdens deze 
excursie bezoeken we er de bekende bedevaartskerk 
Nossa Senhora de Remédios. De meer dan 900 treden 
van de dubbele trap ervoor werden in het verleden 
door de bedevaartgangers op de knieën beklommen! 
De trap is op de tussenliggende terrassen prachtig 
versierd met azulejo’s. Bovenaan de kerk heb je een 
prachtig uitzicht over de streek. Wie dat wenst, kan 
hier ook het Museum van Lamego te bezoeken. Dat 
huisvest een interessante collectie schilderijen van 
Portugese kunstenaars en Vlaamse wandtapijten. 
Duur excursie: 4u

VRAGEN? Voor meer info of voor reservatie, bel naar All Ways Cruises op 09 233 30 37



BEZOEK AAN SALAMANCA MET LUNCH 

We bezoeken het architecturale pareltje Salamanca, 
de provinciehoofdstad van de Spaanse regio  
Castilla y León. ’s Morgens verkennen we deze stad 
met een plaatselijke gids. We starten onze wandeling 
op de Plaza Mayor, wat één van de mooiste pleinen 
van Spanje genoemd wordt. Het is een groot plein 
in de traditionele Spaanse barokstijl omringd door 
arcadewoningen. We krijgen ook de schitterende 
16de eeuwse kathedraal te zien, het adellijke “Huis 
der Schelpen”, een renaissance woning die aan 
één van de Ridders van St Jacob van Compostela 
behoorde en de rijkelijke universiteit uit de 13de eeuw, 
de oudste van het Iberisch schiereiland. Aansluitend 
hebben we lunch (inbegrepen) in één van de typische 
Spaanse restaurantjes, en daarna is er vrije tijd om de 
stad zelf wat beter te verkennen. 
Duur excursie: 10u

BEZOEK AAN CASTELO RODRIGO

Een klein middeleeuws dorp is dat net aan de  
Spaanse grens, gekend als het “witte dorp”. De kleine 
smalle straatjes met daarrond de stadsomwallingen 
doen je terugkeren in de tijd. Vanop de ruïnes van het 
kasteel heb je een prachtig zicht over deze charmante 
plek. En de inwoners laten je maar wat graag proeven 
van de lokale specialiteiten… 
Duur excursie: 3u

VRAGEN? Voor meer info of voor reservatie, bel naar All Ways Cruises op 09 233 30 37 VRAGEN? Voor meer info of voor reservatie, bel naar All Ways Cruises op 09 233 30 37
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BEZOEK AAN PORTO 

Porto is de tweede stad van Portugal en ook de 
haven van het land. Deze stad aan de Douro of 
“de gouden stroom”, heeft heel wat te bieden: 
middeleeuwse omwallingen, barokke kerken, en 
neoclassicistische paleizen. De elegante bruggen uit 
de 19de en 20ste eeuw, die de twee stadsdelen met 
elkaar verbinden, zijn ware emblemen van de stad 
geworden. Tijdens deze stadsrondrit krijg je zowel 
een mooi beeld van het prachtige oude stadsgedeelte 
– de Ribeira, maar de bus brengt je eveneens tot aan 
de kust van de Atlantische Oceaan. Daarna bezoeken 

we het meer moderne gedeelte van de stad met 
onder meer de Casa da Música, het concertgebouw. 
Op weg naar de Kathedraal, zien we ook de hoogste 
kerktoren van de stad: de Torré dos Clérigos en 
het mooie São Bento Station met het prachtige 
tegelwerk. Onze stadsrondrit eindigt in Vila Nova de 
Gaia, bekend om zijn groot aantal wijnkelders waar de 
Portowijnen langzaam liggen te rijpen. 
Duur excursie: 3u30 

De beschrijving van de excursies hierbij is gebaseerd op de informatie in ons bezit bij de publicatie van 
deze brochure. Het is niet uitgesloten dat er zich ter plaatse nog kleine wijzigingen voordoen. Ook kunnen 
bepaalde monumenten of kerken tijdelijk om één of andere reden (volledig buiten onze wil om) gesloten zijn. 
Omwille van het waterpeil kunnen zich wijzigingen in het vaarprogramma voordoen, en bijgevolg ook bij de 
voorgestelde excursies. 

VRAGEN? Voor meer info of voor reservatie, bel naar All Ways Cruises op 09 233 30 37



VERKEN SAMEN MET ONS DE 

DOUROVALLEI.

Meer info vind je via volgende kanalen

INFO & RESERVATIE

• Contacteer een medewerker van All Ways  

 Cruises via telefoon op 09 233 30 37

• Surf naar www.focus-wtv.be/cruise

• Ga langs in één van de kantoren van  

 All Ways Cruises

 > Moeskroen

 Gerard Kasiersplein 14, Moeskroen 

 Openingsuren: van maandag tot vrijdag  

 van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u30.

 > Gent

 Vrijdagmarkt 38, Gent

 Openingsuren:van maandag tot vrijdag  

 van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u30.


