Det var inte så längesedan sist, men eftersom norra Portugal nog är världens vackraste
vinområde är det nu dags igen. Den 11-16 september vill jag att du följer med och blir

På dojjan i Duoro

11 september Arlanda- Melgaco
Vi ska börja den här resan i den allra nordligaste delen av Portugal, i Vinho Verde-området där
druvan Alvarinho de senaste 10 åren blivit en riktigt klart lysande stjärna. Vi landar i Porto och åker
därifrån norrut i buss till byn Melgaco där vi checkar in på Monte Prado Minho Hotell & Spa****
varifrån vi har utsikt över floden som utgör gränsen mot Spanien. Efter en lång resdag varvar vi ner,
äter middag på hotellet på kvällen och laddar för en späckad dag imorgon.

12 september Melgaco
Dags att upptäcka Portugals nordligaste vindistrikt! Vi börjar med ett förmiddagsbesök på Quinta de
Soalheiro där vi får prova allt vad gården har att erbjuda: bubbel och vita viner i mängd
Därefter
behöver vi lunch och det får vi på Adega do Sossego där det serveras lokala specialiteter, och vin! På
eftermiddagen gör vi ett besök hos Anselmo Mendes, en av Portugals mest prisade vinmakare och
en av de som verkligen satt druvan Alvarinho på världskartan. Vi får en rundtur och en provning här,
och njuter av den ljuvliga utsikten.
Kvällen är fri för middag på egen hand i Melgaco.

13 september Melgaco-Lamego
Efter frukost och utcheckning är det dags att lämna Vinho Verde och dra mot hjärtat av Duorodalen.
Vi stannar på Quinta de Covela där vi möts av min gode vän Rui Cunha som är en så kallad flying
winemaker, en vinmakare som arbetar med flera olika producenter och vingårdar. Här får vi prova
både Vinho Verde-viner och viner från Duoro och vi får en härlig picniclunch.

Vi fortsätter vår färd till Lamego Hotel & Life **** där vi checkar in för två nätter och på kvällen blir
det middag och portvinsprovning på Quinta do Tedo.

14 september Lamego & Quinta do Manoella
Den här dagen viger vi åt Sandra Tavares, en fantastisk kvinna och vinmakare med flera vingårdar i
Duorodalen som hon driver tillsammans med sin man. Hon är dessutom vinmakare på föräldrarnas
gård Quinta do Chocapalha utanför Lissabon. Idag besöker vi Quinta da Manoella och eftersom vi
kommer i skördetid får vi vara med om en något lyxigare variant av skördedag. Först lite
druvklippning, sedan blir det lunch med vinprovning och därefter kommer vi även få möjlighet att
hoppa i lagaren (den öppna tanken där druvorna jäser) och prova på att trampa druvor, det blir kul!

Efter denna heldag återvänder vi till hotellet, kanske slänger vi oss i poolen en stund eller tar en tur i
den lilla gulliga byn Lamego. Kvällen är fri för egna upptåg.

15 september Porto
Vi beger oss till Porto, staden vid Atlanten där allt portvin lagras, och här tillbringar vi dagen på egen
hand. Vi bor mitt i stan på Mercure Porto Centro **** som ligger precis intill den väldigt vackra
järnvägsstationen Sao Bento. Vi avslutar dagen, och vår resa, med en fantastisk middag på Antiqvvm,
en restaurant med stjärna i Guide Michelin.

16 september Porto – Arlanda
Hemresa för er, själv åker jag vidare på en flodkryssning i sex dagar 😊

Vad kostar kalaset och hur anmäler jag mig?
Resans pris är 19 975 kr och då ingår:
•
•
•
•
•
•
•
•

Flygresa tur och retur Arlanda-Porto
All transfer på plats i Portugal
Fem nätter på fyrstjärninga hotell med frukost, del i dubbelrum. Enkelrumstillägg 4 200 kr.
Tre luncher med vin
Tre middagar med vin varav en på stjärnkrog i Porto
Fem vingårdsbesök med provningar
En massa vackra vyer och ny vinkunskap
Oförglömliga möten med passionerade vinmakare i världens vackraste vinområde

Inte illa va?
Anmälan görs på mail till vinprovning@sommelierskan.se och blir bindande i
samband med att du betalar in anmälningsavgiften på 6 000 kr. Slutbetalning
görs sedan senast den 1 augusti 2021.
Avbokningsregler och information om avbeställningsskydd får du av Nygren & Lind Resebyrå
i samband med anmälan.

Jag ser fram emot att få visa dig vackra Duorodalen!

