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TURIZEM NA PORTUGALSKEM

 Portugalska je ena izmed najatraktivnejših turističnih destinacij v 

Evropi. Z 850 kilometri obale in raznovrstnimi možnostmi, ki jih 

ponuja turizem; od sonca in morja do kulture, možnosti igranja 

golfa do kulinarično-enološkega  turizma.

 Na seznamu UNESCOve svetovne dediščine je kar nekaj priznanih 

destinacij na Portugalskem, ki so vredne ogleda. Dve med njimi sta 

v vinski pokrajini DUORO in v vinski prestolnici – PORTO.

Nekaj priznanj portugalskemu turizmu:

 Najboljša evropska destinacija, Travellers Choice, 2012: 

Porto

 Lonely Planet: 1 od 10 najbolj obiskanih destinacij;

 Condé Nast Travel: Top 10 svetovnih destinacij;

 Top Budget Travel Destinations: ena izmed najboljših svetovnih 

destinacij

 National Geography Russia: najboljša destinacija za preživljanje 

aktivnega dopusta;

 Rheingolf Magazin: najboljša destinacija za igranje golfa na 

svetu.
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Vinski turizem na Portugalskem

 Portugalska ima nekaj najlepših zgodovinsko - vinskih 

pokrajin kot  sta Porto in dolina DUORO.

 Poleg čudovite pokrajine, se Portugalska lahko pohvali z 

nekaj najstarejših in izjemnih zgodovinskih področij pridelave 

vina, kot na primer pridelava vina Porto.

 Vsako leto milijoni turistov obiščejo vinske kleti in vinski 

muzej v Portu.

 Zadnja leta so investicije v visoki turizem in infrastrukturo še 

povečale obisk pokrajin Douro in Alentejo.

 Dandanes ima Portugalska kar nekaj najboljših turističnih 

zmogljivosti kar se tiče hotelske namestitve in vinskih kleti.
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 Portugalska slovi kot najstarejša demarkirana in 

regulirana vinska regija na svetu (1756), iz katere 

prihaja vrsta vrhunskih in cenovno dostopnih vin 

svetovnega formata.  “Od začetka tega tisoletja, se je 

Portugalska izvila iz sence in postala ena najbolj 

zanimivih in vznemerljivih področij pridelave rdečega 

vina na svetu” (Wine Spectator). “Menim, da 

Portugalska danes  ponuja najboljše razmerje med ceno 

in kakovostjo vina na ameriškem trgu.” (Gary 

Vaynerchuk)“Portugalska ima besedo, ki nekaj pomeni 

v sodobnem marketingu - vrednost.” (The Daily Herald)

Najboljše
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B.Portugal PONUDBA VINSKEGA 
TURIZMA

 Ogled najbolj znanih vinskih pokrajin: Porto & Douro

 Doživite Portugalsko z odkrivanjem vinskih pokrajin  in vin ter 

razvajanjem na najvišji ravni;

 Porto kot izhodišče za oddih v mestu; Douro destinacija za 

vinski turizem

 Program, ki ga predstavljamo v nadaljevanju, je razpisan v 

oktobru 2012 (opcijsko tudi v novembru);

  termin: 11.-15.10.2012 (četrtek - ponedeljek)

  termin (opcija): 1.- 5.11.2012 (četrtek - ponedeljek)

 ugodne cene letalskih vozovnic portugalskega letalskega 

prevoznika TAP (Benetke - Porto ali Zagreb -Porto) 

 Po želji organiziran prevoz iz Ljubljane v Benetke ali Zagreb in 

nazaj
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Porto & Douro Premium
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Porto & Douro - Premium

Pot nas bo peljala v pokrajino, ki je na seznamu UNESCOve kulturne dediščine - Douro. Spoznali bomo stoletno tradicijo 

prvih pridelovalcev  demarkiranih vinogradov na svetu. Med sprehodom po vinogradih bomo občutili posebno vzdušje, 

okušali vina v vinskih kleteh in prisluhnili gostoljubnim domačinom. Odkrivali bomo Porto , edinstveno mesto portovca na 

svetu. Zagotavljamo vam, da se boste domov vrnili polni prijetnih izkušenj in nepozabnih spominov.    
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dan 1

Zgodaj popoldne bomo prispeli v dolino 

Douro. Naš prvi postanek bo na posestvu 
Quinta do Vallado. Po prijavi v hotelu se 
bomo sprehodili  po vinogradih posestva in  
odkrivali  skrivnosti vinske kleti, ki spada 
med sto najboljših na svetu. Sledila bo 

pokušina njihovih najboljših rdečih in belih 
vin ter portovca, vključno z Vallado Touriga 
Nacional, sedmo najboljše vino revije Wine 
Spectator v 2011. 
Dan bomo končali v uživanju spajanja 

vina in kulinarike.

Porto & Douro - Premium
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dan 2

Porto & Douro - Premium

Zajtrk na posestvu Quinta do Vallado, kjer bomo še enkrat več lahko 
uživali v tej nepozabni pokrajini. Dan bomo nadaljevali z obiskom muzeja  
Duoro, kjer bomo izvedeli več o prvi demarkirani in regulirani vinski 
pokrajini na svetu. Po obisku muzeja se bomo vkrcali na ladjico Rabelo, s 
katere bomo lahko občudovali  pokrajino. Kosilo bo postreženo v 

restavraciji “ the DOC” v  Folgosi. Združitev moderne in klasične 
kulinarike šefa Rui Paulo-a bo zadovoljila vaša pričakovanja dopolnjena z 
odličnimi vini pokrajine Doura. 

Popoldne bomo prispeli v Quinta Vale D. Maria, na posestvo priznanega 

vinarja Cristiana Van Zeller-ja, kjer pridelujejo najboljša vina po oceni  
revije Parker.
Večer prepuščamo vaši raziskovalni žilici v mestecu Peso da Regua, 
središču doline Duoro, kjer boste lahko med drugim uživali tudi v vrhunski 
lokalni kulinariki. 
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Porto & Douro - Premium

dan 3

Po bogatem zajtrku na posestvu Quinta do Vallado se bomo poslovili od 

tega čudovitega posestva in se z vlakom napotili proti Portu, kjer bomo ob 
brežinah reke Duoro občudovali naravno in kulturno dediščino, zaščiteno 
pod UNESCO-m. Nastanitev v vrhunskem hotelu Yeatman, ki je del 
hotelirske verige Relais & Chateaux in uživa sloves enega najboljših 
hotelov vinskega turizma na svetu. Prosto za počitek in uživanje v 

veličastnem hotelskem razgledu na mesto Porto in reko Douro. Oglejte si 
video posnetek hotela The Yeatman: 
http://www.youtube.com/watch?v=FncgUjr6vQ4
Po kosilu (po želji) se bomo z avtobusom  odpravili odkrivati mesto Porto, 
kjer si bomo ogledali Borzo, Palačo de Bolsa in katedralo S. Jose, od koder 

je čudovit pogled na  zgodovinski del mesta Ribeira, ki je pod okriljem 
Unesca. Pred večerjo bomo obiskali še najstarejšo in najbolj znano vinsko 
klet  CALEM.  Izvedeli bomo več o različnih vrstah vina Porto in kako ga 
proizvajajo. Sledila bo degustacija. Večerja v restavraciji D. Tonho, kjer 
bomo okušali gastromonijo Porta in uživali v čudovitem razgledu področja 

Ribiera, na drugi strani reke.
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Porto & Douro - Premium

Dan 4 & 5

Pričnite dan z izjemnim razgledom iz vaše sobe na Porto in reko Duoro. 

Uživajte v bogatem zajtrku v hotelu na terasi in po želji izkoristite dan za 
raziskovanje Porta.Priporočamo vam postanek na razgledni točki Serra do 
Pilar, od koder se razprostira čudovit razgled na mesto. Kot se spodobi za 
zadnji dan gurmanske ture, vam bo v restavraciji hotela The Yeatman, 
večerjo pripravil šef Ricardo, nedavno nagrajen z eno Michelinovo 

zvezdico. 

DAN 5
Zgodnji let domov (Benetke)
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cene

Porto & Douro - Premium

Min. Pax. 15

dvoposteljna soba Enoposteljna soba

€ 1.330 € 1.673

Min. Pax. 20 € 1.281 € 1.625

Min. Pax. 30 € 1.222 € 1.566

vključeno v ceno:
   

Povratna letalska vozovnica Benetke - Porto z vsemi letališkimi taksami 
2x nočitev na posestvu Quinta do Vallado  z vinsko pokušino in prigrizkom;
Večerja na posestvu Quinta do Vallado
2x nočitev v hotelu Yeatman, 5* v dvoposteljni sobi s samopostrežnim zajtrkom;
Obisk muzeja Douro;
Kosilo v restavraciji DOC;
Obisk posestva Quinta do Vale Dona Maria z vinsko pokušino;
Vožnja z ladjico Rabelo po reki Duoro;
Obisk vinske kleti Calém in posebna vinska pokušina;
Večerja v restavraciji D. Tonho;
Večerja v restavraciji The Yeatman;
Lokalni vodič;
Prevoz s sodobnimi avtobusi;
Vožnja z vlakom ob reki Duoro, med mestoma Regua in Porto
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Letalske povezave

Direktnih letalskih povezav med Slovenijo in Portugalsko ni. Časovno 
najprimernejša in tudi cenovno najugodnejša je povezava iz Benetk (opcijsko iz 

Zagreba) v Porto. 
Ponujamo vam organiziran prevoz do Benetk (opcijsko Zagreba) in nazaj, po želji 

tudi individualno in v lastni režiji. Premium 5-dnevni paket (4 nočitve), z odhodom 

v četrtek in povratkom v ponedeljek:

Četrtek,11.10. (opcijsko 1.11.)
Benetke – Porto: 13:15 – 18:35 (TAP Portugal) 

Ponedeljek,  15.10. (opcijsko 5.11.)
Porto – Benetke: 06:20 – 12:30 (TAP Portugal) 
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Informacije in prijava

 Atelje unikatnih potovanj d.o.o.

    Rakovnik 132

    1215 Medvode

    
Tel: 031 519 336  

E-pošta: miha.rott@unique-slovenia.si

Http: www.unique-slovenia.si
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