knip de
stippellijn
voorzichtig in,
dan kun je de
plattegrond er
insteken
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Mirajazz
Armazém
World of Discoveries
Alfândega do Porto
Museu do Vinho de Porto
Igreja do Corpo Santo de Massarelos
33 Alameda
Museu do Carro Eléctrico
Helitours Porto
Ponte da Arrábida
Porto Bridge Climb
Casa d'Oro
Pontje naar Afurada
Casa do Pescador / Abrigo de Pescador
Lavadouro Público da Afurada
Praia do Cabedelo do Douro
Miramar
Marina da Afurada
Fonte de Sobreiras
Capela-Farol de São Miguel-o-Anjo
Restaurante Pisca
Jardim do Passeio Alegre
Farolins da Barra do Douro
Fortaleza de São João da Foz
Praia da Luz
Restaurante Cafeína
Praia do Homem do Leme
Castelo do Queijo
Sea Life Porto
Parque da Cicade
Cufra Grill
She Changes
Açai Concept Matosinhos
Surfen in Matosinhos
Chelo Coast House
Avenida Serpa Pinto
Leixões Cruiseterminal
Terminal 4450
Piscina das Marés

ROUTE

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 25.20 km)

langs de douro naar zee

Deze route kan je geheel wandelen en fietsen, of deels met de fiets en tram doen. Start deze

OVER DE ROUTE

snuisterijen in een oud pakhuis 2 . Leer over de Portugese ontdekkingsreizen in een attractie

Deze oever- en kustroute brengt je vanaf het oude centrum van Porto langs de rivier naar de
zee. Het is een lange route die je gedeeltelijk met het oude trammetje, de benenwagen of de
fiets kunt doen. Er is genoeg te doen voor actievelingen: zo kun je letterlijk de brug
beklimmen of lekker met een plank de golven trotseren. Als je niet dezelfde weg terug wilt
met de fiets, kan je altijd de metro nemen! De fiets mag gewoon mee.

DE WIJKEN
Langs de Douro naar de Atlantische Oceaan! Deze oever- en kustroute brengt je vanaf het
oude centrum van Porto langs de rivier naar de zee. Het is een lange route die je gedeeltelijk
met het oude trammetje kan afleggen. Over de gehele route aan de Porto-zijde van de
rivier kan je bus 500 nemen naar Matosinhos, of terug naar het grote plein Aliados in Porto. In
Matosinhos do Sul kan je overigens ook (elke) metro naar Porto nemen.
De route geeft je een indruk van de mooie plekjes onderweg naar de riviermonding, ook wel
Foz genoemd. Je zult diverse bezienswaardigheden tegenkomen zoals het trammuseum

route in stijl met een jazzy petisco in de zon 1 en laat je verbazen door diverse antieke

à la Fata Morgana – vooral leuk om te doen met kinderen 3 – en ontdek het
technologiemuseum 4 . Voor wat meer verdieping in de wijnhandel kun je een klein museum
bezoeken 5 . Kom even tot rust in deze bijzondere kerk 6 en dineer in een art decodecor aan de Douro 7 . Herontdek de trams uit het verleden 8 of vlieg door de lucht met
een helikopter 9 . Ook zonder machine kom je al heel ver; zo kun je zelf de Arrábida-brug
beklimmen 10 11 . Voor een classy diner op een fenomenale locatie ga je naar Casa d'Oro 12 .
Voordat je direct naar de zee gaat, kun je hier kiezen om de ferry 13 naar de overkant te
nemen, waar je je kunt verwonderen over de heerlijke visrestaurantjes 14 en het wasgoed
aan de lijnen 15 in het dorpje Afurada. Je kunt kiezen om vanaf hier naar een bijzonder rustig
strand te gaan 16 of zelfs een frisse kustwandeling te maken 17 . Je kunt je ook altijd
verschansen tussen de luxejachten 18 . Als je toch aan Porto-kant van de rivier bent gebleven,

(Museu do Carro Eléctrico) en het vuurtorentje op de pier (Capela-Farol de São Miguel-o-

kun je even wegdromen naar vervlogen eeuwen 19 20 of een verse snack eten 21 . Picknick

Anjo), en je kunt overal wel vis eten. De route komt langs de oude vissersdorpjes die vroeger

in Jardim do Passeio Allegre 22 en ga uitwaaien op de pier 23 of op een historisch fort 24 . Je

buiten Porto lagen, maar inmiddels onderdeel zijn geworden van de stad. Afurada aan de
overkant van de Douro is te bereiken met een pontje (Flor de Gás). Afurada is een van de
meest authentieke dorpjes vlak bij Porto. Daarna kun je tussen de rotsen over de kustlijn
lopen en genieten van mooie parken, oude kastelen en romantische stranden. Het strand aan
de Gaia-zijde van de Douro is wilder en natuurlijker met grote rotsen. Aan de Porto-zijde is het
meer urban, met mooie terrassen.
Er is genoeg te doen voor actievelingen: zo kun je de brug beklimmen, of lekker met een
plank de golven trotseren. De afstand van deze route is perfect om met de fiets af te leggen.
Als je niet dezelfde weg terug wilt met de fiets, kun je altijd de metro nemen! Daar mag de
fiets namelijk gewoon mee.

WEINIG TIJD

Porto Bridge Climb + Afurada + Praia da Luz + De pier op + Piscina das Marés

kunt superdeluxe genieten aan het strand in Praia da Luz 25 en buitengewoon dineren in
restaurante Cafeína 26 . Wandel dan het strand af 27 , bezoek nog een fort 28 , ga naar het
stadsaquarium met de kinderen 29 of wandel door het grote park 30 . Lik je vingers af bij een
Portugees gerecht 31 en bewonder een immens kunstwerk 32 . Neem een verkwikkend
Braziliaans açai-ijsje 33 en ren lekker het strand op. Voor meer actie kun je altijd surfen in
Matosinhos 34 en daarna ontspannen in Chelo Coast House 35 . Voor de beste verse vis, net
van de gril, kijk je gewoon rond op Avenida Serpa Pinto 36 . Een echte architectonische
bezienswaardigheid is de Cruise Terminal van Matosinhos 37 . Vlees eten in Atlantische
zeevaarderssferen doe je bij Terminal 4450 38 . Zelf het zeewater in? Dat kan in het
natuurzwembad Piscina das Marés, ontworpen de Portugese starchitect Álvaro Siza Vieira 39 .

1 MIRAJAZZ - ETEN & DRINKEN

Dit pareltje is de ultieme kick-off voor de Douro- en Atlantische Oceaan-route! Eerst moet je
via een smal steegje de trap op, waarna je eindelijk op het terras van Mirajazz aankomt. En
wat voor een terras! Je hebt hier een geweldig uitzicht op de Douro, wat de plek zeker de
moeite waard maakt. Als de zon je al te fel is, hebben ze zelfs zonnebrand in de badkamer.
Ook ideaal: live jazzmuziek in de avond en uitstekende wijnen.
escadas do caminho novo 11, di-zo 16.00-21.00, wijn en tapa € 12, tram 1 infante
2 ARMAZéM - SHOPPEN

Midden in het authentieke Ribeira zie je een opgeknapte loods met felgekleurde stoelen aan
de gevel. Je zou het door de rauwe look en de industriële feel misschien niet zeggen,
maar Armazém is een plek voor design, snacks en mode. Hier vind je antieke en bijzondere
Portugese vintage, en het sfeertje mag er zijn: een lokale pianist vult de ruimte met muziek,
terwijl de port en het haardvuur je overhalen om langer te blijven.
rua de miragaia 93, +351(0)22-2011702, dagelijks 11.30-20.00, glaasje portwijn 3,50, tram 1
alfândega
3 WORLD OF DISCOVERIES - LEUK OM TE DOEN

In World of Discoveries vind je een attractie die een beetje lijkt op de Fata Morgana in de
Efteling, compleet met bootje. Alleen is deze niet geïnspireerd op sprookjes, maar maak je
een twintig minuten durende reis door de geschiedenis van Portugese ontdekkingsreizigers
als Vasco da Gama en Bartolomeu Dias. Interactief, leerzaam en sowieso gaaf voor kinderen.
Ook fijn: er wordt hier een prima lunch geserveerd.
rua de miragaia 106, www.worldofdiscoveries.com, +351(0)22-0439770, dagelijks
10.00-17.30, € 11-14, bus 500 alfândega
4 ALFâNDEGA DO PORTO - BEZIENSWAARDIGHEDEN

In het statige Alfândega do Porto, gebouwd tussen 1860 en 1880, kwamen de producten
aan vanuit de koloniën. Het voormalige douanegebouw is nu een congrescentrum en
museum. Het Alfândega is oorspronkelijk ontworpen om de lading van wel veertig schepen te
bewaren. Om de goederen te verplaatsen, liep er een spoorverbinding onder de stad door.
Deze is nu buiten gebruik, maar tussen Ponte do Infante en Campanhã prima
bewandelbaar. Misschien kun je het spoor wel ontdekken!
rua nova de alfândega , www.ccalfandegaporto.com, +351(0)22-3403000, museum di-vr
10.00-13.00 & 14.00-18.00 za-zo 15.00-19.00, entree € 7,50, tram 1 alfândega
5 MUSEU DO VINHO DE PORTO - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Deze route is van preview
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Museu do Vinho de Porto is een klein maar interessant museum waar je meer te weten

9 HELITOURS PORTO - LEUK OM TE DOEN

komt over hoe wijn de stad in de loop der jaren heeft veranderd. Het gaat niet direct over de
wijn zelf (bezoek daarvoor vooral de wijnkelders in Gaia!), maar meer over de wijnhandel. Als

Helitours Porto staat garant voor een onvergetelijke ervaring: per helikopter over Porto

je interesse hebt in meer dan alleen de geschiedenis van kerken en kastelen, is dit zeker een
aanrader.

bijzondere ligging tot aan de adembenemende landschappen en de schitterende oceaan in de


rua de monchique 94, www.cm-porto.pt, +351(0)22-207 6300 , di-za 10.00-17.30, zo
10.00-12.00 & 14.00-17.30, € 2,20, Bus 500 museu vinho porto

vliegen! Je ziet de stad onder je voorbijglijden, van de authentieke steegjes met hun
verte. Het kost wat, maar dit blijft je zeker bij. Helitours Porto heeft diverse tours in de
aanbieding, van de historische stad tot aan de Dourovallei.
alameda de basílio teles, www.helitours.pt, +351(0)22-5432464 , per boeking, € 150, bus 500
museu c. eléctrico

6 IGREJA DO CORPO SANTO DE MASSARELOS - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Igreja do Corpo Santo de Massarelos is een bijzondere kerk uit 1776, gesticht door de al uit
1394 stammende 'Broederschap van de Zielen van het Heilig Lichaam' in 1394. Deze
broederschap, die werd opgericht ter bescherming van de handel en de zeevaart, bouwde ook
forten om de kust tegen piraten te beschermen. Ook deze kerk droeg haar steentje bij: kijk
eens naar het goud en de tegeltjes!
largo do adro 4050-452 , www.confrariacorposantomassarelos.pt/a-igreja/,
+351(0)22-2060412, tram 1, bus 500 museu c. eléctrico
7 33 ALAMEDA - ETEN & DRINKEN

33 Alameda is een chic art deco-restaurant, gevestigd in het luxe hotel Vincci Porto. In dit
mooi gerenoveerde pand met prachtige belichting, hoge plafonds en deftige meubilering waan
je je in het Porto van de jaren 20 en 30, toen de art deco-beweging in volle gang was. De
keuken van 33 Alameda geeft een hedendaagse draai aan typisch mediterrane en Portugese
gerechten zoals alheira, bacalhau en polvo. Voor 11 euro heb je al een lunchmenu.
alameda de basílio teles 29,
https://www.vinccihoteles.com/eng/Hotels/Portugal/Oporto/Vincci-Porto/Restaurant/Oporto,
+351(0)22-0439620, dagelijks 12.30-15.00, 19.30-23.00, gemiddelde prijs per persoon € 30,
bus 500, tram 1 museu c. eléctrico
8 MUSEU DO CARRO ELéCTRICO - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Museu do Carro Eléctrico, het museum van de elektrische tram, geeft een mooi beeld van
vroeger tijden. Tussen eind 19e eeuw (met de paardentram en vanaf 1893 de elektrische)
en midden 20e eeuw was de tram een populaire vorm van transport. Jarenlang had Porto wel
meer dan twintig tramlijnen, maar rond de jaren 70 zijn er daar vele van opgeheven.
Veel authentieke trams zijn vervolgens voor een prikkie verscheept naar bijvoorbeeld San
Francsico. Vandaag de dag zijn er nog drie lijnen actief.
alameda de basílio teles 51, www.museudocarroelectrico.pt/, +351(0)22-6158185, di-zo
10.00-18.00, ma 14.00-18.00, € 5, bus 500 museu c. eléctrico
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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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