UT-Kring stedentrip naar

PORTO in Portugal
Vrijdag 11-09 - zondag 13-09 2015

Ga mee met de UT-Kring naar Porto!
Wie denkt er bij Porto nu niet meteen aan de heerlijke portwijn, die
vanuit deze stad de wereld veroverde. Zelfs de naam van deze wijn
is ontleend aan de stadsnaam. Die portwijn is een niet
onbelangrijk detail, want een bezoek aan een van de vele wijnkelders
in de wijk Vila Nova de Gaia, waar u die heerlijke dieprode of witte
port kunt proeven, maakt een bezoek aan Porto voor de liefhebber
wel compleet.
Maar zoals gezegd is Porto meer dan wijn alleen. Porto is een
levendige havenstad met een schilderachtige ligging aan de monding
van de Douro. vanwege haar bijzondere, historische karakter is de
stad door Unesco uitgeroepen tot werelderfgoed. De stad herbergt
een schat aan culturele en architectonische erfenissen. Als bezoeker
van de stad doet u er verstandig aan een paar goede
wandelschoenen mee te nemen, want de oudste wijken, zoals
Ribeira en Barredo, kunnen het beste te voet worden verkend. Porto
is eigenlijk één groot netwerk van mooie lanen en vervallen
gebouwen, die steil aflopen naar de middeleeuwse rivierkade. Het is
moeilijk om in Porto niet verliefd te worden op de sfeervolle oevers
van de Douro, op de oude portboten, nauwe straatjes een fraaie
arcaden.
We vliegen met Transavia
Vertrek Amsterdam - Porto

Amsterdam 06:10 uur – Porto 07:45 uur

Retour Porto - Amsterdam

Porto 20:35 uur – Amsterdam 00:10 uur

Verblijf in Hotel Nave***, 2 nachten op basis van logies/ontbijt
De stedentrip is inclusief alle transfers van Boerderij Bosch.
Kijk hier voor meer informatie.
Prijs voor UT-Kringleden:
€ 259,95
€ 259,95- (introduce)
(Op basis van een 2 persoonskamer, meerprijs 1 persoonskamer is € 40,-)

Normale prijs € 300,- p.p.
De reis kan betaald worden via de UT internetkassa.

