
Jalgrattareis 
Portugalis
PORTO, PORTVEIN JA DOURO JÕE ORG
•   Porto vanalinn ning hubased söögi- ja joogikohad
•   Portvein – Douro veinide kuningas
•   Douro jõe org – UNESCO maailmapärandisse kuuluv kultuurmaastik
•   Veinimõisad ja Douro parimad veinid
•   Piltpostkaardilt pärit linnad Douro kallastel

Porto – pärl Atlandi ookeani ääres
Porto on Portugali suuruselt teine linn, ent sellest hoolimata mõnusalt väike ja hubane. 
Lihtne, õdus, romantiline – kellele kuidas. Keskaegsed hooned, kitsad ning üles-alla 
suunduvad tänavad, veinibaarid ja kohvikud, väljakud ja pargid. Igaühele midagi.

UNESCO maailmapärandi nimekirja kuuluv Douro jõe org
Douro jõgi on siinse piirkonna eluarteriks. Selle peal ja ümber käib elu – sõidavad laevad 
ja on rajatud linnad. Jõe järskudel kallastel kõrguvad terrassidena viinamäed. Otse 
loomulikult keerleb ka meie reis Douro ümber. Maastik on siin muljetavaldav. Pole ka 
ime, et Douro jõe ülemjooks on kantud UNESCO maailmapärandi nimekirja.

Veinimõisad ja viinamäed
Douro on maailmas ajalooliselt kolmas (peale Chiantit ja Tokaj’d) geograafilise tunnuse-
ga veinipiirkond. Nii ajalugu kui ka kvaliteeti jagub siin piisavalt. Viinamägede tippusid 
tornivad lubivalged ja punase telliskatusega veinimõisad – quinta’d. Otse loomulikult 
kuulub meie reisikavva ridamisi nende külastusi. 

Keskaegsed linnakesed
Ajalugu kohtab siin igal sammul. Meie teele jääb ridamisi keskaegseid linnakesi. Mõned-
es ööbime, mõnedes teeme lihtsalt kergema peatuse. Paljud neist on kui piltpostkaardilt 
võetud: Douro kaldal, taustaks viinamäed. Hooned lubivalged ja punase telliskivikatuse-
ga.

Portvein
Portvein on Porto ja Porto on portvein. Ilma seda proovimata ei tohi Portost lahkuda. 
Legendi kohaselt leiutati portvein pooljuhuslikult. Britid käisid sajandeid tagasi siinmail 
veini järgi, kuid vein kippus merd ületades käest ära minema. Selle vältimiseks hakati 
veinile brändit juurde lisama. Sellest sai üks ütlemata hea jook. Visiit portveini keldri-
tesse on loomulik osa meie reisist.
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*   Hind sisaldab kohapealset reisiprogrammi vastavalt reisikavale. Ei sisalda lennupileteid. Vaata täpsemalt: andmoments.com
** Reiside hinnad kataloogis on indikatiivsed. Allahindlused, täpsed hinnad igal konkreetsel ajahetkel on saadaval veebis: 
     andmoments.com


