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

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Oporto Craft Market
Miss Pavlova
The Feeting Room
A Sandeira do Porto
Miss'Opo
Torre dos Clérigos
Casa Portuguesa do Pastel de Bacalhau
Centro Português de Fotografia
Miradouro da Bataria da Vitória
As 7 Maravilhas
Passeio das Virtudes
Árvore
Jardim das Virtudes
3 Hyôshi
Livraria Lello
Base
Fernandes, Mattos & Companhia / A Vida Portuguesa
La Bohème entre Amis
Leitaria da Quinta do Paço
Cultura dos Sabores
Taxca (A Badalhoca da Baixa)
mala voadora
Queijaria do Almada
Café Candelabro
Mercado 48
Mon Père Vintage
Galerias Lumière
Café Vitória
FLOW
Aduela
Praça de Carlos Alberto
Coração Alecrim
Catraio - Craft Beer Shop
Bao's Taiwanese Burger
Ó! Galeria
Centro Comercial Bombarda
Época
Rota do Chá
Galeria Fernando Santos
Jardins do Palácio de Cristal

ROUTE

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 3.90 km)

vitória & cedofeita

Deze route begint bij Praça da Liberdade, het grote plein van Porto. Verlies jezelf in een

OVER DE ROUTE

broodje 4 of schuif aan bij een shared dining-tent met stijl 5 . Klim nog een stukje naar

Deze route brengt je langs meerdere buurtjes die je op je eigen manier kunt ontdekken.
Gedurende de hele wandeling heb je de keuze uit leuke koffietentjes en winkeltjes, in
combinatie met bezienswaardigheden. Na je ontdekkingstocht kan je in de avond een
welverdiend wijntje drinken.

DE WIJKEN
Vitória is het gebied dat buiten de oude stad Sé is gebouwd, aan de westzijde van het grote
plein Praça da Liberdade. De buurt is volop in beweging. Hier vind je Torre dos Clérigos, het
fotomuseum in de eeuwenoude gevangenis en de Harry Potter-achtige bibliotheek Livraria

assortiment van handgemaakte producten en designer items 1 2 3 . Eet dan een lekker

boven, zodat je de Torre dos Clérigos 6 kunt zien. Snack een bolinho de bacalhau 7 en
geniet van een fototentoonstelling in een oude gevangenis 8 . Loop dan door de straat aan de
linkerzijde van dit pand en rust even uit bij een fenomenaal panorama 9 . Laat je iets typisch
Portugees serveren door vriendelijke bediening 10 of haal je eigen drankje bij een bar, om
vervolgens in het park te ontspannen 11 . Reserveer een tafel bij een deftig, artistiek
restaurant 12 en loop dan naar de ingang van een labyrintisch park vol artiesten en verliefde
stelletjes 13 . Ervaar een persoonlijke behandeling in dit geheime sushirestaurant 14 . Vervolg

Lello. Een oude markthal is geheel herbouwd als winkelstraat, en heeft een dakpark met

je weg langs de studentenbar die ’s avonds de straat verlevendigt en loop dan een stukje

olijvenbomen. Daar kan je heerlijk zitten en een biertje halen bij Base.

omhoog om de palmbomen te bewonderen bij de ‘Griffoendor’-fontein. Koop een kaartje voor

Het uitgaansleven in Galeria de Paris met plekken zoals Plano B en Café au Lait, of de
diverse barretjes in de buurt van Praça de Carlos Alberto zoals Aduela, Lomo en een
straatje verder Candelabro, maken dit buurtje ook leuk om ’s nachts te verkennen. Sla de
zonsondergang in Passeio das Virtudes en Jardim das Virtudes absoluut niet over. In dat
park hangt altijd een goede sfeer.
Cedofeita is een buurtje dat net buiten Vitória ligt. Ooit was dit een buurt waar alleen
decadente stedelingen kwamen, maar tegenwoordig is het een populair woongebied voor
studenten en kunstenaars. Hier vind je veel leuke galeries zoals Ó! Galeria.
Deze veelzijdige buurt kenmerkt zich door inventiviteit, streetart en muurschilderingen. Neem
een kijkje in Espaço Compasso. Eet een groenterijke lunch in Centro Comercial
Bombarda of Época en drink een speciaalbiertje uit Porto in Catraio – Craft Beer Shop.
Meer in de stemming voor romantische afspraakjes of contemplatieve slentermomenten?
Tuur in de verte in Jardins do Palácio de Cristal.

WEINIG TIJD

Miradouro da Bataria da Vitória + Torre dos Clérigos + Passeio das Virtudes + Livraria
Lello + Jardins do Palácio de Cristal

de bekendste bieb van Portugal 15 en neem een drankje in de zon bij het tegenoverliggende
dakpark 16 . Shop luxe souvenirs in de levendige Galeria de Paris achter het dakpark 17 . Proef
wijn in een speciale wijnbar 18 of eet een deftige delicatesse 19 . Voor gezonder en fris eten,
kun je ook veganistisch eten op een schommel 20 . Meer trek in een typisch Portugese
snack? Bestel een bifana 21 . Check of er een leuke theatervoorstelling is 22 , eet heerlijke
kaas 23 of schuif aan op het terras van Café Candelabro 24 . Vind extreem hippe designer
items 25 , tweedehands kleding in een semi-verlaten winkelpassage 26 , óf geef je ogen de
kost in een bloeiend, kunstzinnig winkelcentrum 27 waar je ook heerlijk kunt lunchen. Pak een
rustmoment in een café met tuin 28 . Eet in statige luxe sferen 29 en neem een wijntje onder
een olijfboom 30 . Ontdek het leukste plein van Porto 31 en check indie-vintage 32 . Vervolg je
weg door Rua de Cedofeita, proef Porto's speciaalbier 33 , neem een Taiwanese snack of
maaltijd 34 en wandel door de kunststraat van Porto 35 . Maak plannen voor een grote
gezonde lunch 36 37 , ontspan in een theetuin 38 , bekijk een galerie 39 en eindig je dag met
zonsondergang in het meest romantische park van Porto 40 .

1 OPORTO CRAFT MARKET - SHOPPEN

Oporto Craft Market bevindt zich in een art deco-pand waar diverse ambachtslieden hun
producten aan de man brengen. De houten pallets die de inrichting domineren vormen een
ideale etalage voor de handgemaakte hoeden, sieraden, borduurwerkjes, tassen en T-shirts.
Een leuk pand en een perfecte plek om in aanraking te komen met de eigentijdse do-ityourself ambachten van Porto.
rua da fábrica 3, ma-vr 10.00-20.00, metro aliados
2 MISS PAVLOVA - SHOPPEN

Miss Pavlova is een speelse zaak met patio en café. Het is fijn om lekker door dit warenhuis
te dwalen. De bonte verzameling spulletjes kun je misschien het best beschrijven als…
onbegrensd. Zo vind je er kleding, kunst door locals, designproducten en nog veel meer, maar
kan je er ook genieten van met liefde gemaakte cheesecakes – bijvoorbeeld met blauwe
bessen en frambozen.
rua do almada 13, www.misspavlova.pt, +351(0)91-5979517, dagelijks 11.00-19.00, stuk taart
€ 3, tram 22 pr. da liberdade
3 THE FEETING ROOM - SHOPPEN

The Feeting Room is een innovatief samenwerkingsproject van merken, designers en
kunstenaars dat gewijd is aan schoeisel. De bedoeling is om lokale ontwerpers hun werk ook
op internationaal niveau te laten presenteren. En dat lukt, want de kwaliteit van de schoenen,
modeaccessoires, kleding, kunst en lifestyleproducten is hoog. Een toffe locatie, mét
koffiebar.
largo dos lóios 86, www.thefeetingroom.com, +351(0)22-0110463, ma-do 10.00-20.00, vr-za
10.00-21.00, zo 12.00-20.00, tram 22, bus 301, 305 pr. da liberdade
4 A SANDEIRA DO PORTO - ETEN & DRINKEN

A Sandeira do Porto, gelegen aan een steil straatje, serveert rijk belegde broodjes en
salades. Het interieur is knus, met houten deuren, en de namen van de broodjes hebben
allemaal iets te maken met de stad; je zult ze dan ook vaker tegenkomen tijdens je trip. Van
maandag tot en met vrijdag kost het lunchmenu 6,50 euro, inclusief soep, een broodje of
salade en een drankje.
rua dos caldeireiros 85, www.asandeira.pt, +351(0)22-3216471, ma-za 9.00-0.00 , broodje €
4,90, metro são bento
5
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4

MISS'OPO - ETEN & DRINKEN

MIRADOURO DA BATARIA DA VITóRIA - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Een tof opgeknapt pand met gezellig licht en een wat industriële sfeer. Bij Miss'Opo hanteren

Het panorama vanaf Miradouro da Bataria da Vitória, midden in het centrum van Porto, is

ze het 'shared dining’-concept waarbij iedereen hapjes met elkaar deelt. De
guesthouse/bar/winkel is bedoeld voor reizigers die voor culturele ervaringen komen: er is een
divers en eigentijds muziek- en voorstellingenprogramma. Op deze manier brengt Miss'Opo

een geheim – want eigenlijk is het helemaal geen terras. Stiekem hoort het bij het
aanliggende leegstaande pand, maar dat maakt de ervaring van dit uitzicht alleen maar
specialer. Of je nu overdag komt of ’s nachts, het maakt niet uit: hier is het altijd bijzonder

toeristen in contact met het jonge, moderne en kunstzinnige Porto.

mooi.

rua dos caldeireiros 100, www.missopo.com, +351(0)22-2082179, di-zo 20.00-0.00, € 10-15,
tram 22 pr. da liberdade

rua de são bento da vitória 11, dagelijks 9.00-21.00, tram 22 clérigos

6 TORRE DOS CLéRIGOS - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Torre dos Clérigos staat op een van de hoogste punten van Porto, en als je ook nog eens zijn
treden beklimt, heb je een geweldig uitzicht over de stad. Deze barokke kerktoren van 76
meter hoog is een van de meest karakteristieke symbolen van Porto. Het panorama bovenin is
een echte must see, en de kerk zelf is ook prachtig.
rua de são filipe de nery, www.torredosclerigos.pt, +351(0)22-0145489, dagelijks 9.00-19.00,
toren + museu dos clérigos € 5, tram 22 clérigos
7 CASA PORTUGUESA DO PASTEL DE BACALHAU - ETEN & DRINKEN

Casa Portuguesa do Pastel de Bacalhau is een attractie rond de bolinho de bacalhau. Dit
aardappel-kabeljauwkroketje kan je in elk restaurant bestellen en is een goed voorafje. Maar in
deze zaak hebben ze de decadente versie, die gevuld is met kaas van de hoogste berg in
Portugal: de Serra de Estrela. Een glas champagne erbij maakt het helemaal af. Probeer de
kroketjes vooral ook in een 'normale' setting, trouwens!
rua campo dos mártires da pátria 108, www.pasteisdebacalhau.com, +351(0)91-6486888,
dagelijks 10.00-22.00, pastéis € 3,50, tram 22 clérigos
8 CENTRO PORTUGUêS DE FOTOGRAFIA - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Vroeger (vanaf 1796) fungeerde Centro Português de Fotografia als de stadsgevangenis. Als
je binnenkomt voor een expositie, herinneren de open gaten in de muren aan waar de dikke
tralies zaten. Op de derde verdieping vind je een collectie van fotocamera’s, en met name de
voor spionage gebruikte exemplaren zijn fascinerend. Op de bovenste verdieping, naast de
bibliotheek, bevond zich de vrouwengevangenis.
Largo Amor de Perdição, cpf.pt, +351(0)22-0046300, di-vr 10.00-18.00, za-zo 15.00-19.00,
entree gratis, tram 22 clérigos
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LOCAL

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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