knip de
stippellijn
voorzichtig in,
dan kun je de
plattegrond er
insteken
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>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

São Bento
Igreja de Santa Clara
Ponte Luís I
Mosteiro da Serra do Pilar
Sé do Porto
Largo do Colégio
Casa da Mariquinhas
Português de Gema
The Wine Box
My Ribeira
Escondidinho do Barredo
Elevador da Lada
Casinha São João
Bar Ponte Pênsil
Marktjes op de kades
My Porto Cruz dakterras
Ramos Pinto
Teleférico de Gaia
Boottochtje over de Douro
Sahara, Salão de Chã
Adega São Nicolau
La Paz
Bacalhau
Mirajazz
Hulsenbosmonument
Armazém
Alfândega do Porto
Igreja de São Francisco
Hats & C.A.T.S.
Pimms Café
Palácio da Bolsa
Oliva & Co
Lobo Taste
Ferragens Fermoura
Palácio das Artes
Restaurante LSD
Claus Porto
Cantina 32
Mercearia das Flores

ROUTE
sé, ribeira & vila nova de
gaia
OVER DE ROUTE
In deze route zal je eerst een hoge heuvel van Porto beklimmen voor een grandioos uitzicht
over de rivier de Douro. Dan leidt de route je naar beneden, door de kleine straatjes van
Ribeira, tot je aan de waterzijde komt. Vervolgens bereik je de overkant, waar de bekende
wijnproeverijen zijn. De weg terug laat de rest van Ribeira zien en eindigt in de bruisende
straat Rua das Flores. Het station São Bento markeert het begin- en eindpunt.

DE WIJKEN
Sé
De buurt Sé beslaat eigenlijk alles wat zich rond de kathedraal - Sé do Porto - bevindt. Op de
helling van de heuvel vind je een kleurrijk palet van smalle straatjes en kapelletjes. In Sé zijn
nog veel vervallen huizen, maar ook monumenten en prachtige uitzichten. Vanaf de top van de
heuvel zal je de Ponte Luís I op lopen, en als je deze oversteekt kom je bij het klooster aan de
overkant. Dit buurtje is een mix tussen machtige gebouwen en alledaagse taferelen, een
tijdreis naar Porto’s gouden eeuw.
Ribeira
Ribeira betekent simpelweg ‘waterkant’ en verwijst naar het stadje dat zich aan de rivier
ontwikkelde. De waterkant van São Nicolau is een populaire plek bij locals en toeristen en telt
daarom veel restaurants en cafeetjes. Vanaf station São Bento kun je op je gemak naar de
rivier lopen via de promenade van Rua das Flores, of door de smalle straatjes vanaf Sé do
Porto. Je hoeft alleen maar naar beneden te gaan. Je loopt dan vanzelf langs het beroemde
Palácio da Bolsa tot je bij de kade van Ribeira aankomt. Dit buurtje behoort tot dezelfde
middeleeuwse stad als die van Sé, maar beslaat alles wat niet op een steile heuvel is
gebouwd en aan de rivier ligt. De scheepvaart en handel zijn altijd een belangrijke factor
geweest voor de inwoners. Hier ga je heen voor het échte Porto. Vanwege de populariteit van
dit gebied is er recentelijk veel gerenoveerd, en dit proces is zeker nog een tijdje aan de gang.
In São Nicolau kun je altijd in een rode toeristenbus stappen om meer te zien, maar de leukste
plekjes kun je toch echt alleen te voet verkennen.

Vila Nova de Gaia
Aan de overkant van de Douro, in Vila Nova de Gaia, bewaarde men de tonnen portwijn
voordat ze werden verscheept. Daarom kenmerkte de waterzijde van Gaia zich altijd door vele
wijnkelders, en later ook door proeverijen. Er is vrijwel elke dag een markt met handgemaakte
spulletjes. Je komt naar Gaia voor de portwijn en het mooie uitzicht op Porto. En als je tijd
over hebt, kun je richting de zee het vissersdorpje Afurada, de jachthaven en natuurlijk het
mooie strand bezoeken. Het strand in Gaia heeft grotere rotsen en bredere zandvlaktes dan
het strand van Porto, met vaak intimiderende golfslagen, en ook een fijn wandelpad waarop je
eindeloos langs de zee kunt lopen.

WEINIG TIJD

Ponte Luís I + Bootje over de Douro + Port proeven in Gaia + Bacalhau eten in
Escondidinho do Barredo + Door Rua das Flores lopen

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 7.40 km)
Nadat je de blauwe tegeltjes in São Bento-treinstation 1 hebt bestudeerd, begint deze route
met een klim naar boven, waarna je het goud in de Santa Clara-kerk 2 kunt
bewonderen. Geniet van je eerste indruk van Porto vanaf Ponte Luís I 3 en het klooster aan
de overkant 4 . Sla een stukje van de route over met het kabelbaantje 18 of wandel terug
over de brug voor de Sé-kathedraal 5 . Vanaf het pleintje Largo do Colégio 6 ervaar je een
bijzonder kleurenspel van Portugese daken. Hier kun je fado luisteren bij de maaltijd 7 of
door de smalle straatjes van Ribeira dwalen. Neem daar koffie of wijn 8 9 10 . Voordat je
richting de drukke boulevard loopt, kan je nog een straatje naar links in. Via authentieke
steegjes kan je lokaal eten 11 of een verborgen antieke lift in stappen 12 . Als je vanaf de
middeleeuwse binnenstad je weg naar de kade vervolgt, kun je daar van tapas genieten 13 , in
de zon of naast de iconische Luís I-brug 14 . Loop dan over de brug (met in de zomer veel
jonge locals die vanaf hier stoer de Douro in springen) naar de overkant en snuffel even rond
op een marktje 15 . Proef een cocktail op een luxe dakterras 16 of probeer portwijn bij een van
de vele fameuze portmakerijen 17 . Optioneel is het kabelbaantje waarmee je over de daken
kunt zweven 18 . Dat brengt je weer bij het klooster 4 . Als je de weg terugwandelt over de
brug, zal een stand je een boottochtje over de Douro 19 aanbieden. Rust uit van de wandeling
bij de relaxte theesalon 20 aan de kade. Eet dan gebraden inktvis 21 in het aangelegen
straatje, pas zeemannenmode 22 , proef kabeljauw met wijn 23 of laat je verbluffen door een
geweldig uitzicht en jazzmuziek 24 . Loop dan verder langs het tramspoor en pleintje 25 of
door de oude wijk, bekijk antieke spullen 26 en bezoek het douanegebouw 27 . Wandel dan
weer terug naar het centrum om een overweldigende kerk te aanschouwen 28 of om een
klassieke hoed te kopen 29 . Rust even uit in een stijlvol restaurant 30 waarna je de
adembenemende zalen van Palácio da Bolsa bezoekt 31 . Kunst en traditionele producten kom
je hier overal tegen 32 33 34 . Zie een expo als je de statige trap beklimt 35 . Geniet van de
levendigheid op het pleintje tijdens een heerlijk diner 36 . Aan Rua das Flores kun je je ogen de
kost geven aan alle leuke winkeltjes, restaurants en koffiehuisjes 37 38 39 .
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1 SãO BENTO - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Op de hoogste heuvel van de binnenstad torent de kathedraal van Porto, Sé do Porto

Wanneer je arriveert in de stationshal van São Bento, vallen de blauw beschilderde tegeltjes
je meteen op. De azulejos – het zijn er 20.000 – tonen bekende Noord-Portugese taferelen en

(1737), deftig boven de rode daken uit. Binnen blinkt er een grote hoeveelheid goud. De patio
van het gotische klooster transporteert je naar een andere, haast Harry Potter-achtige
wereld. De muren in het klooster zijn ingelegd met azulejos, de authentieke Portugese

oorlogen. São Bento is het belangrijkste treinstation van Porto en laat je ervaren hoe een
reizende senhor of senhora zich gevoeld moet hebben aan het begin van de twintigste eeuw.

tegeltjes. Buiten neemt de schandpaal een prominente plek in op het plein, vanwaar je uitzicht

praça de almeida garrett,

terreiro da sé, +351(0)22-2059028, ma-za 9.00-18.00, zo 9.00-12.00 & 14.30-18.00, entree € 3,
metro são bento

2

hebt op de oude stad.

IGREJA DE SANTA CLARA - BEZIENSWAARDIGHEDEN

6 LARGO DO COLéGIO - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Via Largo 1º de Dezembro kom je bij de ingang van Igreja de Santa Clara. Dit verborgen
kerkje is overladen met goud: zeker het bezoeken waard. Ga je de kerk iets voorbij en betreed

Met het typisch Portugese cafeetje Calhambeque om de hoek biedt het pleintje Largo do

je de sinaasappelboomgaard, dan vind je een ander soort goud. De oude stadsmuur is een
herinnering aan de vesting die koning Alfonso IV in 1336 om het oude Porto liet bouwen en
biedt een fantastisch uitzicht.

Colégio een geweldig uitzicht over de stad. Fotomoment! Vanaf hier kan je via de trap naar de
Igreja de São Lourenço of begin je je dwaaltocht door de kleine steegjes van Ribeira.
largo do colégio, metro são bento, bus 207, 303, 400, 905 largo 1º de dezembro

Largo 1º de Dezembro, +351(0)22-2054837, ma-vr 9.30-11.30 & 15.00-18.00, entree gratis,
bus 905 largo 1º dezembro

7 CASA DA MARIQUINHAS - LEUK OM TE DOEN

3 PONTE LUíS I - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Voel hier de fado terwijl je dineert in een klein, gezellig restraurant. Bij Casa da Mariquinhas

De Ponte Luís I, geopend in 1886, is een icoon van Porto, zoals de Eiffeltoren dat van Parijs
is. Théophile Seyrig, de man die de brug ontwierp, was dan ook een compagnon van Gustave
Eiffel! Voor je eerste kennismaking met Porto is het panorama ideaal: zo zie je vanaf hier de

waan je je onder oude vrienden, terwijl de historische stad je het gevoel geeft in een andere
wereld te zijn. Zelfs de eigenaar zingt fado. Het eten is ook typisch Porto: verse producten, op
een simpele manier bereid en te drinken met de beste wijnen van de Douro. Hier ervaar je
authentieke passie voor eten en muziek.

middeleeuwse stad Ribeira en de wijnkelders van Gaia. Met helder weer kun je zelfs de vijf
rua de são sebastião 25, www.casadamariquinhas.pt, +351(0)91-5613877, wo-do 20.00-00.00

andere grote bruggen onderscheiden die de Douro trotseren.

& vr-za 20.00-00.30, vanaf € 35 pp (eten en fado), metro são bento
ponte luís i, metro d são bento
8 PORTUGUêS DE GEMA - SHOPPEN

4 MOSTEIRO DA SERRA DO PILAR - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Português de Gema is een verfijnd winkeltje met Portugese producten, gemaakt door
Het uitzicht vanaf Mosteiro da Serra do Pilar is geweldig. Probeer hier ook eens met
zonsondergang naartoe te gaan. Het klooster in klassiek Europese stijl is erg mooi en heeft
een uniek verhaal, maar je komt hier vooral voor de wandeling en het vergezicht.
largo de aviz santa marinha norte,
http://www.culturanorte.pt/en/equity/monastery-of-serra-of-pilar/, +351(0)22-3752862, di-zo
okt-mrt 10.00-17.30 & apr-sep 10.00-18.30, entree € 1, metro jardim do morro & kabelkarretje
vanaf cais de gaia
5 Sé DO PORTO - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Deze route is van preview

mensen die het sociaal wat moeilijker hebben. Ook in Porto is een beroepsopleiding een
effectieve sleutel tot re-integratie, en het personeel leert hier serveren. De sociale organisatie
richt zich op allerlei producten, zoals kaas, wijn, jam en zelfgemaakte koekjes. De ovos moles
– de heerlijke regionale zoetigheid gemaakt van eigeel en suiker, waarnaar ook het reintegratieproject vernoemd is – zijn de absolute favoriet.
Rua de Sant'Ana 33, 4050-010 Porto, Portugal, www.saom.pt, +351(0)93-3730874, ma-do
11.00-19.00, za 11.00-22.00,
9 THE WINE BOX - ETEN & DRINKEN

5

6

Op de hoek van de straat, weg van de drukte en naast een tunnel die van de Dom Luís I-brug
komt, vind je The Wine Box. Hier kun je kiezen uit een zeer grote verscheidenheid van wijnen
en tapas; is een topplek voor de liefhebber. De plek doet zijn naam eer aan: het hout van
wijndozen komt op meerdere manieren terug in het interieur. Ook zijn er vaak aanbiedingen
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en happy hours, en het vriendelijke personeel weet erg veel over wijn!

colofon

rua dos mercadores 72, www.thewineboxporto.com, +351(0)22-2034100, ma 9.00-0.00, diwo 15.00-0.00, do-zo 9.00-0.00, € 10-15, tram 1 infante

Deze gids is met de grootst
mogelijke zorg samengesteld. Voor
eventuele onjuistheden in de tekst is
mo’media bv niet aansprakelijk.
Eventuele op en/ of aanmerkingen
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postbus 359, 3000 AJ Rotterdam,
info@momedia.
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NAME

PIERRE OSKAM

Pierre wandelt graag buiten de gebaande paden en ontdekt zo dikwijls geheime
leegstaande fabrieken en wonderschone riviertjes die de omgeving van Porto rijk is.
Maar ook van de romantische parken en fijne cafés kan hij uiteraard genieten. Als hij
niet door de stad flaneert, is hij op dat soort plekjes aan het werk. Tot hij al het
personeel kent, dan verplaatst hij weer eens.
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