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Wandelen in het noordoosten van Portugal 

Een mooie 8-daagse trektocht  
 

Tour Code: PT01W 

 
 

 
 
Deze wandeltocht in Portugal geeft de mogelijkheid om te genieten van de meest 
afgelegen bergachtige regio van Portugal en de loop van de Douro-rivier. Het is een mooie 
wandeling door een natuurreservaat met indrukwekkende kliffen en een ontdekking van 
oude tradities in het Douro Natuurpark!  
Het kabbelen van de rivier en de zang van vele vogels, die zich met een beetje geluk ook 
laten zien, vergezellen de wandelingen. De route passeert heiligdommen, monumentale 
ravijnen van een zeldzame schoonheid, wijngaarden en olijf- en amandelboomgaarden 
van oude dorpen. Het is een uitstekend wandelgebied langs de Spaanse grens, in een 
enorm natuurpark van ongeveer 86.500 hectare, waar de rivier de Douro door der eeuwen 
heen diepe ravijnen heeft gecreëerd met zijn wilde water dat zich een weg baant tussen 
rotsen. Hier vind je bossen van jeneverbes, beuken, kurk- en steeneiken waar een grote 
diversiteit aan vogels leeft: haviken, buizerds, merels en houtsnippen. De rust van het 
park is een aantrekkingskracht voor vogels die de ruige kloven uitkiezen als ideale 
broedplaatsen. Hier vinden we ook enkele bedreigde diersoorten, die in dit gebied 
gemakkelijk het voedsel kunnen vinden om te overleven. Maar er zijn ook gecultiveerde 
gebieden: wijngaarden op de hellingen van de heuvels die de druiven leveren voor de 
productie van de uitstekende Portwijn, de bekendste van de Portugese wijnen. De 
wandeltocht begint in Miranda do Douro, een historisch, monumentaal en cultureel stadje. 
Vanhier wandel je door het natuurpark en passeert kleine dorpjes zoals Picote en Sendim. 
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Onderweg maak je kennis met lokale landbouwactiviteiten: olijfolie, amandelen, wijn, 
vijgen, Mirandesa-runderen en -ezels. Hier is ook de grootste plantage van 
jeneverbesbomen van Europa. De route naar Felgar, een charmant, vredig dorp en Torre 

de Moncorvo, de hoofdstad van de amandelbomen. Aan het einde van de wandeltocht 
geniet je van een prachtig uitzicht over de rivier de Douro met de majestueuze metalen 
brug bij Pocinho. Een treinrit brengt je uiteindelijk stroomafwaarts naar de 
eindbestemming, Porto, een stad dat op de werelderfgoedlijst van UNESCO staat. 
Majestueuze landschappen, heerlijk eten en verrukkelijke wijnen, spectaculaire flora en 
fauna, oude dorpjes met een rijke geschiedenis en een diepgewortelde traditie... deze 
wandeltocht door het Douro gebied kan je niet teleurstellen. 
 
Periode: Ieder zaterdag van 01/03 tot 30/11/2022. Op verzoek met een toeslag is het 
mogelijk een andere startdag te boeken (minimum 2-3 personen)  
 

Deelnemers: minimum twee personen (alleenreizende op verzoek) 
 

Niveau: 2-2,5  
Het niveau is gemiddeld. Op sommige dagen is de gemiddelde wandeltijd van 3 tot 4 uur 
per dag. Op andere dagen kun je voor een zwaardere tocht kiezen en is het niveau iets 
zwaarder De wandeltijd gemiddeld tussen de 4 en 5 uur per dag. De meeste dagen is er 
een keuze tussen een eenvoudigere en moeilijkere wandeling 
Dagelijkse afstanden liggen tussen min. 9,1 km - max. 21,6 km  
Totaal aantal km: min. 68,2 km en max. 92,6 km  
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Programma in het kort 

Dag 1: Aankomst in Miranda do Douro 
Dag 2: Miranda do Douro rondwandeling (11,8 km of 18,3 km) 
Dag 3: Miranda do Douro - Sendim (10,8 km of 21,6 km)  
Dag 4: Sendim rondwandeling (11,5 km) 
Dag 5: Felgar rondwandeling (9,1 km of 13,1 km) 
Dag 6: Felgar - Torre de Moncorvo (11,3 km of 14,4 km)  
Dag 7: Torre de Moncorvo – Porto (13,7 km) 
Dag 8: Einde van de reis 

 
 
 
 
 
 
 
Program day by day 
                
Day 1: Miranda do Douro  

On day 1 you will be transferred from Porto airport to Miranda do Douro, a fortified 

frontier town nestled in a stunning gorge formed by the river Douro, which has long been 
the bulwark of Portugal's "wild east".  
This small city is immersed in a stunning landscape and is located on a plateau above the 
Douro River and the Spanish border, surrounded by the International Douro Natural Park 
and its majestic cliffs. Miranda do Douro boasts its own regional language, the Mirandês, 
developed in the area over the long centuries of isolation from the rest of Portugal. 
It is also famous for the colourful typical dance of the Pauliteiros de Miranda. 
 
Overnight with breakfast in Miranda do Douro.  
 
 
 
 
Dag 1 Miranda do Douro  

Vandaag is er een transfer van het vliegveld van Porto naar Miranda do Douro, een 
gefortificeerd grensstadje, gebouwd boven een ravijn gevormd door de rivier Douro, dat 
lange tijd het bolwerk van het "wilde oosten" van Portugal is geweest. Deze kleine stad is 
omgeven door een prachtig landschap, ligt vlakbij de Spaanse grens in het internationale 
natuurpark Douro. Miranda do Douro heeft zijn eigen regionale taal, de Mirandês, 
ontwikkeld in het gebied gedurende de lange eeuwen van isolatie van de rest van 
Portugal. Het is ook beroemd om de kleurrijke typische dans van de Pauliteiros de 
Miranda. 
 
Overnachting met ontbijt in Miranda do Douro. 
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Dag 2: Miranda do Douro - roofvogels en fantastische kliffen 

Vandaag een wandeling rond Miranda do Douro. Het is de moeite waard om eerst de 
imposante kathedraal te bezoeken. Deze prachtige 16e-eeuwse kerk lijkt niet in 
verhouding te zijn met de grootte van de stad, maar eens was het kathedraal van de hele 
regio. Een niet te missen bezienswaardigheid is het interessante etnografisch museum, dat 
de cultuur van dit grensgebied illustreert. 
De route gaat over wandelpaden van het natuurpark, langs kleine dorpjes. Tijdens de 
wandeling kom je misschien een vriendelijke, wilde Mirandés-ezel tegen, of zie je enkele 
wilde vogels zien zoals steenarenden, griffioenen, aasgieren of de aparte zwarte ooievaars. 

Het is ook mogelijk om een vogelspotten tour met gids te boeken ter vervanging van de 
wandeling. Het hoogste punt van de route is de São João das Arribas, waar een 
uitzonderlijke uitzicht over de rivier de Douro geboden wordt terwijl deze zich een weg 
baant tussen de diepe ravijnen. In de periode van juli tot oktober is er ook de mogelijkheid 
om een kanotocht langs de rivier de Douro te maken. 
De kortere route heeft een transfer om de route in te korten. 
 
Overnachting met ontbijt in Miranda do Douro.  
Korte route  
Afstand: 11,8 km  
Hoogte: min. 600/ max. 753 m 
Niveauverschil: +268m – 115m 
Asfalt: 20% 
 
Lange route  
Afstand: 18,3 km 
Hoogte: min. 600/ max. 753 m. 
Niveauverschil: +320m – 237m 
Asfalt: 40% 
 

Korte route: 
 

 
 
Dag 3: Sendim – een wandeling door het natuurpark 

Vandaag neem je afscheid van Miranda do Douro en gaat de route naar het zuiden. De 
wandeling gaat weer over de paden en rustige landwegen van het natuurpark en brengt je 
naar Picote, een pittoresk dorpje met karakteristieke stenen huizen en weer een mooi  
uitzicht over de rivier de Douro. Een weelderige vegetatie van ceders, eiken, kurkeiken, 
gaspeldoorn en rozemarijn omringen je tijdens de wandeling. De eindbestemming van 
vandaag is Sendim, een vriendelijk dorp waarvan de bevolking voornamelijk leeft van 
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landbouw en oude ambachten. Het is mogelijk om de ambachtelijke winkel naast de kerk 
te bezoeken en hier de lokale klederdracht te zien. De accommodatie is een klein, typisch 
lokaal hotel. De kortere route heeft een transfer.  

 
Overnachting met ontbijt in Sendim 
Korte route  
Afstand: 10,8 km  
Hoogte: min. 639/ max. 725 m. 
Niveauverschil: +181m – 140m 
Asfalt: 15% 
 
Lange route  
Afstand: 21,6 km 
Hoogte: min. 639/ max. 725 m. 
Niveauverschil: +365m – 305m 
Asfalt: 10% 
 
Korte route: 

 
Dag 4 Sendim, tussen lokale ambachten, wijn en olijfolie 
Vandaag een rondwandeling door een natuurlandschap van wijngaarden en olijf- en 
amandelboomgaarden. Er is genoeg tijd om te pauzeren en contact te leggen met de lokale 
bewoners, die altijd graag met bezoekers over hun tradities praten. Het is een natuur dat 
met de jaargetijden veranderd: bloeiende amandelbomen (februari en maart), ontluikende 
wijnstokken vanaf april, de druivenoogst in augustus en september, amandeloogst in 
september en olijvenoogst in oktober of november. Eenmaal terug in Sendim is er 
eventueel de mogelijkheid om een kleine lokale wijnboer bezoeken en de wijnen uit dit 
gebied te proeven, vergezeld van zalige lokale producten.  
 
Overnachting met ontbijt in Sendim 
Afstand: 11,5 km 
Hoogtes min 418m en maximum 718m. 
Niveauverschillen: +359m -352m 
Asfalt: 2% 
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Dag 5 Felgar, een natuurparadijs 
Vandaag een transfer naar Felgar, een charmant dorp aan de noordkant van de Roboredo-
berg en de vallei van de Sabor-rivier. De rondwandeling start in het centrum van het dorp 
passeert kleine velden, olijfboomgaarden en bremstruiken. Het water de Sabor-rivier is 
diep blauw en je geniet van de vredige stilte, die alleen onderbroken wordt door 
vogelzang of een tractor, die de akkervelden omploegt. De accommodatie bevindt zich in 
het centrum van Felgar, een elegant en recent gerestaureerd 17e-eeuws herenhuis met een 
zwembad. 
Het is mogelijk om met een professionele gids een rit te maken om vogels te kijken. 
 
Overnachting met ontbijt in Felgar 
Korte route  

Afstand: 9,1 km  
Hoogte: min. 280/ max. 597 m. 
Niveauverschil: +482m – 485m 
Asfalt: 5% 
 
Lange route  
Afstand: 13,1 km 
Hoogte: min. 626/ max. 739 m. 
Niveauverschil: +729m – 712m 
Asfalt: 3% 
 
Afstand: korte route 9,1 km – lange route 13,1 km 
Hoogtes korte route: min. 280/ max. 597 m.  
Hoogtes lange route: min. 626/ max. 739 m.  
 
 
Korte route: 
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Dag 6 Torre de Moncorvo – Hoofdstad van de amandelbomen en de poort naar het 
Douro wijngebied 
Weer een dag met adembenemende uitzichten: je verlaat Felgar over een rustige landweg 
en wandelpaden en volgt dan verder over de schilderachtige ‘greenway’, een voormalige 
spoorlijn. Olijf- en amandelboomgaarden zijn ook weer de metgezellen van vandaag. De 
bestemming van vandaag is Torre de Moncorvo, ook wel bekend als de toegangspoort tot 
de Douro-wijnstreek waar de wereldberoemde Port- en Douro-wijnen worden 
geproduceerd. De naam Torre de Moncorvo is verbonden met een Leonese edelman, 
Mendo Curvus. Deze edelman, na deel te hebben genomen aan de christelijke herovering 
van het Iberisch schiereiland, gaf opdracht om een kasteel te bouwen, ter verdediging van 
dit grondgebied en om er zelf te wonen. Het centrum van de stad is rijk aan 
bezienswaardigheden: herenhuizen, het spoorwegmuseum en talloze kleine winkeltjes 
met allerlei lokale specialiteiten. Hier worden met suiker bedekte amandelen gemaakt, een 

lokale lekkernij dat een eerste prijs won als een ‘zoet wonder’ van Portugal. Je overnacht 
in een elegant huis en krijgt de kans om enkele van heerlijke likeuren te proeven die daar 
worden geproduceerd. 
 
Overnachting met ontbijt in Torre de Moncorvo  
Korte route  
Afstand: 11,3 km  
Hoogte: min. 389/ max. 598 m. 
Niveauverschil: +77m – 289m 
Asfalt: 15% 
 
Lange route  
Afstand: 14,4 km 
Hoogte: min. 402/ max. 681 m. 
Niveauverschil: +107m – 292m 
Asfalt: 5% 
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Korte route: 

 
Dag 7 Porto, Unesco World Heritage site 
Dit is de laatste dag en een mooie afsluiting. Het doel van vandaag is Porto, Unesco 
Werelderfgoedsite vanwege zijn belang als wijnstad en het mooie oude centrum. 
Je verlaat Torre de Moncorvo en volgt weer de greenway richting Pocinho. De greenway 
volgt voor een deel de rivier de Douro, loopt langs terrasvormige wijngaarden en de Sabor 
rivier. Bijna aan het einde van de wandeling is er de majestueuze spoorbrug en de 
Pocinho-dam. Vanhier neem je de trein naar Porto (treinkaartje is niet inbegrepen) en 
geniet van het uitzicht op de wijngaarden die zo belangrijk zijn voor de Douro-wijnstreek. 
De reis eindigt op het station van São Bento, in het centrum van Porto. Hier vlakbij ligt het 
hotel. Porto is verrassend met zijn architectonische pareltjes, zoals de Avenida dos 
Aliados, de hoofdstraat ter nagedachtenis aan de Portugese deelname aan de Eerste 
Wereldoorlog, de prachtige tuinen van het Palacio de Cristal, de eeuwenoude romaanse 
kerken, de talloze beschilderde tegels (azulejos) die het interieur van het São Bento-station 
en de buitenkant van de Santo Ildefonso-kerk sieren.  
 
Overnachting met ontbijt in Porto 
Afstand: route 13,7 km  
Hoogtes: min. 121/ max. 405 m. 
Niveauverschil: +42m -332m 
Asfalt: 1% 

 
Dag 8 Einde van de reis na het ontbijt 

Transfer naar het vliegveld van Porto. De vakantie in Portugal is helaas alweer voorbij, 
maar zal mooie herinneringen achterlaten! 
 
 
Hotels: 

4 **** hotels in Miranda do Douro en Porto. De overige accommodaties zijn elegante 
historische herbergen en landhuizen.  
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Prijzen per persoon: 2 tot 5 personen* 
Middenseizoen  

01/03 tot 30/04/2021 
01/10 tot 30/11/2021 
 
In tweepersoonskamer  € 775,00 
In eenpersoonskamer € 1.040,00 
 
Hoogseizoen 

01/05 tot 30/09/2021  
 
In tweepersoonskamer  € 805,00 
In eenpersoonskamer € 1.080,00 
 
*kortingen voor groepen van 6 tot 10 personen, prijzen op verzoek 
 
Kinderen en extra bedden: 
* In een kamer met twee volwassenen 
  1-2 jaar: gratis (baby bedje of extra bed) 
  3- 11 jaar: 20% karting op de pakketprijs (extra bed) 
  12 jaar of ouder: 10% karting op de pakketprijs (extra bed) 
* Twee of meer kinderen in een aparte kamer zonder ouders: geen kortingen 
 
Inbegrepen in de prijs 

 7 overnachtingen met ontbijt 
 Bagagetransport 
 Gedeelde transfers van Porto vliegveld naar het beginpunt van de reis en op het 

einde van Porto stad naar het vliegveld. 
 Gedeelde transfers: (dag 2) Miranda do Douro - Pena Branca; (dag 3) Miranda do 

Douro - Vila Chã de Braciosa; (dag 5) Sendim - Felgar 
 App met kaaren, touristische informatie en gps tracks. De klant doet de download 

van de App op zijn telefoon voor aankomst 
 

Niet inbegrepen in de prijs 

 Een geschreven wandelgids (prijs op verzoek) 

 Maaltijden, wijnproeverijen en kooklessen (optioneel) 

 Treinkaartje Pocinho - Porto 

 Verzekeringen, die wj ten zeerste aanraden 

 Alles wat niet vermeld is onder “inbegrepen in de prijs” 
 
 
Extra’s 
Wijnproeverij en met loklae specialiteiten:  

€ 30 euro per persoon. Inbegrepen: 
Dag 4 - Bezoek aan lokale wijnproducten en proeverij met specialiteiten in Sendim  
Dag 7 - Bezoek aan een portwijnkelder in Porto 
Let op: alle proeverijen vinden plaats aan het einde van de dag, na de wandeling: 
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Vogelspotten in Miranda do Douro  

Halve dag: € 70 per persoon. Inbegrepen: 
- Vogelspotten met gids 
- Transport in 4 x 4 
- Optische uitrusting: verrekijker, veldtelescoop en statief 
 

Notitie: Deze activiteit vervangt de wandeling op dag 2 . 
 
Kayaken in Miranda do Douro  

Halve dag activiteit: € 40 p.p. Inbegrepen: 
- Een gekwalificeerde gids 
- Uitrusting voor activiteiten: kajak, peddels, reddingsvest 
 
Notitie: deze activiteit kan plaatsvinden op dag 2 van de tour. Mogelijk van 1 juli tot 15 oktober. 
Klanten dienen zwemkleding, zonnebescherming, slippers en handdoek mee te nemen.  

 
Wandelen en vogelspotten:  

€ 220,00 p.p. Inbegrepen: 
- Gespecialiseerde gids voor vogelspotten 
-  Vervoer in een terreinwagen 
-  Optische apparatuur: verrekijker, veldtelescoop en statief 
-  Wandeling in Vale da Ribeira do Mosteiro (Calçada de Alpajares en St. Ana) 
-  Vogels kijken in het Douro International Natural Park 
 
Notitie: deze activiteit vervangt de wandeling op dag 5  

 
Picnic: € 80 p.p. : 

- 6 lunchpakketten gedurende de wandelingen 
 
Halfpension: € 200 p.p.  

- 7 diners bij de accomodatie of in dichtbijzijnde restaurants / inbegrepen wijn  
 
Extra privé transfer van en naar het vliegveld:  

 € 40 p.p. tot 3 personen 
 
 
     

 

ECOLOGICO TOURS 

Lumbreida B19 
6565 San Bernardino 
Svizzera/Schweiz/Suisse 
 
info@ecologicotours.com                                                                       
tel. (0039) 3463254167 – (0041)(0) 79 2457505                                                       
www.ecologicotours.com   
www.meravigliosaumbria.com    

   


