
O, oh
Lissabon is prachtig, maar vergeet Porto niet,  

die mooie stad in het groene noorden van Portugal. 

Proef de port, duik in de historie, vaar met een  

rabelo over de Douro en kom als herboren terug. 
TEKST KARIN KUIJPERS

PORTO!
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dek hoe dit drankje wordt gestookt. Proef 
daarna de witte, de Ruby’s en de Tawny’s, 
en geniet van het uitzicht over de stad. 
Kijk niet raar op als restaurants een com-
binatie van port met chocola aanbieden, 
het is een geweldige combinatie.
Ga voor bacalhau com natas (kabeljauw 
in room) en een glaasje glas vinho verde 
(frisse, witte Portugese wijn) naar Jimão 
Tapas e Vinhos (11, Praça da Ribeira) of 
naar de haven van Matosinhos, waar aan 
de Rua Heróis de Franca verschillende 
restaurants zitten die dit gerecht serveren. 
De vis komt zo van de vissersboten en is 
dus supervers. Voor de Portugese taart 
pudim francês is Baixa Café (24, Rua do 
Dr. Artur de Magalhães Basto) een van de 
beste adressen.

Onder de brug
Porto is beroemd om zijn zes bruggen. 
Tip: maak een vaartocht met een rabelo 
(boten die vroeger werden gebruikt voor 
het vervoer van vaten vol port) vanaf de 
Cais da Ribeira. Heel bijzonder om de stad 
en de prachtige architectuur vanaf het 
water te zien. De tocht gaat onder meer 
onder de bekende Luis I-brug door, een 
indrukwekkende ijzeren constructie.  
Deze stalen boogbrug, gemaakt door  
een leerling van Gustave Eiffel, is ook te 
beklimmen.
Terug naar de stad noem ik nog een 
paar must do’s voor oude en moderne 
architectuur. In de laatste categorie het 
concertgebouw Casa da Musica van onze 
eigen architect Rem Koolhaas. In de eerste 
categorie valt het treinstation van Porto, 
São Bento, dat geheel is betegeld en daar-
door wordt beschouwd als een ‘levend 
museum’. Sé do Porto is de kathedraal op 
de hoogste heuvel van de stad. Een fikse 
wandeling met al die trappen, maar… er 
is ook een kabelbaan. De Funicular dos 
Guindais verbindt het hooggelegen Praça 
da Batalha met La Ribeira. En wie zijn 
dagelijkse 10.000 stappen al heeft gezet 

Porto is de tweede stad van Portugal en 
minstens zo leuk als grote broer Lissabon. 
Waarom? Porto is knusser, karakteristie-
ker, goedkoper en er zijn minder toeristen. 
Meer multiculti dan hier wordt het hier 
niet. Porto was eeuwenlang een belangrijk 
handelscentrum en dat heeft zijn sporen 
nagelaten op architectuur en cultuur. 
Moorse en Romaanse invloeden vloeien 
in duizelingwekkende combinaties samen 
met barok katholicisme.

Lappendeken
De stad is een lappendeken van paleizen, 
kathedralen, vissershuisjes en woningen 
waar de was vrolijk uit het raam wappert. 
Terugkerend element zijn de azulejo’s, 
prachtige siertegels die in bijna elk straat-
je opduiken. Ook in het centrum kom ik 
veel eclectische elementen tegen: fresco’s 
geïnspireerd op Franse kastelen, Delfts-
blauwe vazen uit Nederland, wandkleden 
uit 18de-eeuws Spanje, Vlaamse tapijten, 
Indiase meubelen en Chinees porselein 
uit de 15de eeuw. En natuurlijk het Por-
tugese aardewerk, geïnspireerd door (of 
kopieën van) 15de-eeuws Frans en Chinees 
porselein.
De rivier de Douro deelt de stad in tweeën. 
Dat betekent dat er twee rivieroevers zijn 
vol restaurants, bars waar fadomuziek 
klinkt. Port is voor Portugal wat pizza is 
voor Italië. Deze versterkte wijn wordt 
allang niet meer warm geserveerd, zoals 
Charles Dickens beschreef in A Christmas 
Carol. Wie nu langs de bars wandelt, hoort 
het getinkel van ijsblokjes in glazen, 
aangevuld met witte port, tonic en een 
schijfje sinaasappel.

Man met cape
In de jaren tachtig speelde in een tv-com-
mercial voor port een lange man met hoed 
en cape de hoofdrol, die als een soort 
Zorro met de gouden drank bezig was. Hij 
bestaat echt! Bezoek Sandeman Port (Vila 
Nova de Gaia), duik de kelders in en ont-

kan voor weinig geld een Uber nemen. 
Wie nog stappen wil maken, gaat naar het 
Parque de Serralves, zo’n 5 km van het 
centrum. Een prachtig park met objecten 
en een kunstmuseum. Het allermooist is 
de art-decovilla Casa de Serralves. 

Portugal in een flesje
Rua das Flores is een schilderachtige  
avenue, waar achter façades van graniet en 
siertegels de leukste bijzondere boetiekjes 
verstopt zitten. Zoals de geurwinkel van 
Claus Porto op nummer 22, die al 130 jaar 
ambachtelijke geuren maakt van Portuge-
se ingrediënten. Ik nam een stukje Portu-
gal mee naar huis met Le Parfum, een geur 
waarin onder andere vijgen zijn gevat. 
Mercearia das Flores op nummer 110 is een 
leuke lunchplek met biologische gerech-
ten. Voor de beste Portugese koffie is Café 
Guarany (Av. dos Aliados 85/89) the place to 
be. Lekker struinen door de straatjes ge-
vuld met winkeltjes die porselein, vintage 
en prullaria verkopen. A Vida Portuguesa 
is een gezellige vintagewinkel (20 Rue 
Galeria de Paris) en bij Café Majestic (Rua 
de Santa Catarina 112) keek ik mijn ogen 
uit. Vanwege de rijke belle-époquestijl, 
maar net zo goed vanwege de mensen 
die er lunchen. Consumpties zijn echter 
prijzig. Ga ook even naar Livraria Lello, de 
boekwinkel waar J.K Rowling Harry Potter 
schreef en de beroemde trappen van de 
winkel noemde.

Op de Mercado Beira-Rio bij Vila Nova de 
Gaia worden de lekkerste Portugese kazen 
verkocht, bijvoorbeeld schapenkaas serra 
da estrela. De laatste avond ging ik naar de 
17e verdieping van Hotel Dom Henrique 
en had ik een prachtig uitzicht op de stad 
met ondergaande zon, live fadomuziek  
en de inwoners van Porto die mooi ge-
kleed het leven vieren. Na het diner ver-
anderde de ruimte in een skybar en werd 
er gedanst. Geluk bestaat in Porto, zo veel 
is zeker.

DE STAD IS EEN LAPPENDEKEN van kathedralen,  
paleizen, vissershuisjes en vrolijke woningen           

PORTO IS 
KNUSSER, 
MOOIER, 

GOEDKOPER
EN MINDER

TOERISTISCH
DAN LISSABON
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BIJNA ELK 
STRAATJE 

WORDT GESIERD 
DOOR AZULEJO’S, 

DIE TYPISCH 
PORTUGESE 
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3 DAGEN 
V.A. € 169,- P.P. 

inclusief 
port-workshop

Prachtig

In Porto is het leven goed. Wandel langs de oevers 

van de Douro, bekijk de imposante Ponte Dom Luis 

en strijk neer met een heerlijk glas port.

PORTO!

Verblijf 
U verblijft in Hotel da Bolsa***, 
een klassiek familiehotel in het 
historische centrum van Porto. 
Het treinstation en tramhalte 
São Bento liggen op 10 minuten 
lopen. De kamers beschikken 
over een badkamer met bad/
douche, toilet, telefoon, tv en 
airco. 

Inclusief
•  2x overnachting in een twee-

persoonskamer o.b.v. logies 

•  retourvlucht vanaf  
Eindhoven of Amsterdam

•  luchthavenbelasting 

•  Cálem Cellars-ticket met een 
rondleiding en portproeverij.

Exclusief
•  Reis- en of annulerings- 

verzekering 

•  overige maaltijden en  
persoonlijke uitgaven 

•  eventuele vluchttoeslagen 

•  transfers en ruimbagage

•  bijdrage calamiteitenfonds  
€ 2,50/boeking 

•  reserveringskosten € 19,50/
boeking. 

3 dagen v.a. € 169,-. Optioneel 
bij te boeken: extra nacht v.a.  
€ 28,- p.p. en diverse excursies 
(meer informatie op de website).

Info en reserveren
Reisperiode: t/m 16 aug. 2019. 
Ga voor meer info en boekingen 
naar libelle.nl/porto of bel de 
Jong Intra Vakanties, telefoon: 
0180-45 78 03. Vermeld de 
speciale reiscode SVPOR97. 

Prijzen onder voorbehoud van  
wijzigingen, beschikbaarheid en 
afhankelijk van luchtvaartmaat-
schappij en vertrek luchthaven. 
Op deze aanbieding zijn de ANVR/
SGR-voorwaarden van toepassing.

Portugal

Porto
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