
PO PORTUGALSKÉM DOURU ZA SLUNCEM 

Porto 

CITY TOUR 

Vítejte ve městě, které dalo jméno jednomu z nejproslulejších vín na světě. Prohlídka vás 

vezme podél řeky Douro k jejímu ústí do Atlantického oceánu a dál podél pobřeží až k centru 

města. Tam uvidíte katedrálu ve středu staré čtvrti, Palác spravedlnosti kousek od zvonice 

Clerigus a slavné železniční stanice. Uprostřed staré čtvrti, která je od roku 1996 zapsána na 

seznam UNESCO, budete mít čas objevovat její krásy po svém. V druhé půlce exkurze vás 

okouzlí most Dom Luís I navržený Gustavem Eiffelem a nakonec navštívíte klasické vinné 

sklepy a ochutnáte slavné portské víno. 

CENA ZA OSOBU: € 41 | DÉLKA CCA: 4 h | Exkurze dostupná pouze na vyžádání. 

CITY TOUR GUIMARÃES 

Při návštěvě Guimarães se budete cítit jako v knize o portugalské historii, protože je 

považováno za místo, kde Portugalsko vzniklo. V roce 1139 se tu narodil Afonso Henriques, 

který se po vítězství nad Moory stal prvním portugalským králem a prohlásil Guimarães za 

hlavní město. Tato exkurze vás zavede do jednoho z nejlépe zachovalých románských hradů 

v Portugalsku, do paláce z roku 1420 a do staré čtvrti s krásnými zrestaurovanými 

historickými domy a náměstími. 

CENA ZA OSOBU: Na vyžádání. | DÉLKA CCA: 4 h 

 Régua 

CITY TOUR LAMEGO 

Lamego nepochybně stojí za návštěvu nejen kvůli osobitému kouzlu tohoto malého 

městečka, ale také kvůli tomu, že je jedním z nejvýznamnějších poutních míst v Portugalsku. 

K baroknímu kostelu z 18. století vede 686 schodů přezdívaných jako „schody do nebe“. Toto 

schodiště je zdobeno typickými kachličkami azulejos a z jeho vrcholu si můžete užít nádherný 

výhled. V centru města pak nezapomeňte navštívit muzeum a ochutnat místní speciality, 

například „Bola de Lamego“ – uzené vepřové nebo ryba se špenátem zapečené v chlebu. 

CENA ZA OSOBU: € 41 | DÉLKA CCA: 3 h | Exkurze dostupná pouze na vyžádání. 

GRAPE HARVEST FESTIVAL AT THE QUINTA AVESSADA 

Září a říjen každoročně označuje začátek nejdůležitější části roku pro vinaře z údolí podél 

Doura. Přidejte se na exkurzi a objevte zákulisí sklízení a zpracování vína. Čeká vás zastávka 

v Quinta Avessada, vinařství kde se tradice udržuje už pět generací. Po komentované 

prohlídce vinařství je pro vaše chuťové pohárky připravený test – rozeznáte od sebe různé 

druhy vín? Ať už ano nebo ne barbecue je pro všechny. 



CENA ZA OSOBU: na vyžádání | DÉLKA CCA: 4 h | Exkurze dostupná pouze na vyžádání. 

Pinhão 

CASTELO RODRIGO 

V 671 metrech nad mořem se nachází jedna z 12 historicky nejvýznamnějších portugalských 

vesnic – Figueira Castelo Rodrigo. Protože je obklopena mandloněmi, které kvetou zářivě 

bílými květy, přezdívá se jí také „bílé městečko“. Dalším symbolem vesničky jsou čápi, 

protože tu tráví devět měsíců ročně. Typické úzké středověké uličky a fasády s ornamenty 

kolem oken pochází z 16. století a jsou známé také tím, že tu vedle sebe v míru žili Židé, 

Arabové a Křesťané po několik století. S průvodcem ještě navštívíte ruiny hradu a středověký 

kostel a potom budete mít čas sami pro sebe. 

CENA ZA OSOBU: € 39 | DÉLKA CCA: 3,5 h | Exkurze dostupná pouze na vyžádání. 

THE PALACE AND GARDENS OF MATEUS 

Palác Mateus byl postaven architektem Niccolou Nasonim v barokním stylu. Původní nábytek 

a jedinečné ručně vyřezávané dřevěné stropy vytváří naprosto jedinečný dojem. Po prohlídce 

interiérů vás čeká návštěva neméně okouzlujících zahrad se sochami, mostky a vzácnými 

stromy. 

CENA ZA OSOBU: € 43 | DÉLKA CCA: 3,5 h | Exkurze dostupná pouze na vyžádání. 

Barca d'Alva 

SALAMANCA 

Srdcem Salamancy je univerzita, která zde rozšiřuje vzdělání od roku 1218. Dnes na čtvrté 

nejstarší univerzitě na světě studuje asi 40 000 studentů. Katedrály vždy bývaly mimo jiné 

symbolem moci, a proto byla malá katedrála v Salamance roku 1513 obestavěna novou, 

obrovskou katedrálou. Obě dvě mají své kouzlo. Na náměstí Mayor si můžete dát kafe v býčí 

aréně, ve které zápasníci Forcados už ale dlouho nebojují. 

CENA ZA OSOBU: € 89 | DÉLKA CCA: 10 h | Exkurze dostupná pouze na vyžádání. 


