
Äntligen! Den 5-10 april 2019 är det dags att bli 

Det här är en resa jag verkligen längtat efter, att få ta med er till underbara Portugal. Vi börjar i Porto, och 

via den vackra Duorodalen tar vi oss ner till Lissabon och utforskar vinområdena på Setúbalhalvön. 

Resan är ett samarbete mellan Sommelierskan och Nygren & Lind Resebyrå och du anmäler dig till 

vinprovning@sommelierskan.se.  

Dag 1: Arlanda-Porto-Duorodalen 

Vi lämnar Sverige i arla morgonstund och när vi landar i Porto vankas en härlig lunch och lite tid att 

säga hej till varandra. När vi är mätta och glada besöker vi en portvinskällare i Vila Nova de Gaia 

innan vi hoppar på bussen och beger oss till hotellet där vi ska bo två nätter. 

 

- Balkongerna på hotellet vätter ut mot Duorofloden och vinodlingarna. 

Vi installerar oss på hotellet som har både spa, pool och takterrass, och på kvällen äter vi en 

tvårätters middag med något gott i glasen såklart! 

Dag 2:  Duorodalen 

Efter frukost är det dags att upptäcka Duorodalens skönhet och viner. Vi kommer under dagen att 

besöka två olika vingårdar som båda drar åt det moderna hållet. Man gör fortfarande portvin men 

har mer och mer övergått till torra viner, både vita och röda, samt andra starkviner. På förmiddagen 

hänger vi hos Secret Spot Wines där vi med lite tur kan få smaka på 40-årig Moscatel och på 

eftermiddagen besöker vi Wine & Soul som drivs av den otroligt skickliga vinmakaren och eldsjälen 

Sandra Tavares familj. 
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På väg tillbaka till hotellet stannar vi och äter en tidig middag så kan man sedan välja att stupa i 

säng, eller hänga på takterrassen och njuta en stund, eller kanske hamnar vi på spa på kvällskvisten, 

vem vet? 

 

- Den här vyn kan vi väl vänja oss vid? 

Dag 3: Duoro – Lissabon 

En dag i buss, men naturligtvis blir det några stopp på vägen. I Mealhada stannar vi för en 

traditionell och lång söndagslunch på helgrillad gris och lokala viner, och senare under 

eftermiddagen besöker vi vingården Chocapalha som ligger en timme norr om Lissabon. Här får vi 

besöka vingården, vinkällaren, fatkällaren och sedan blir det vinprovning med bröd, ostar och 

charkuterier. Normalt sett tar de inte emot besök på söndagar men de har gjort ett undantag för oss 

och jag har lovat att de inte ska behöva ångra detta  

Väl framme i Lissabon checkar vi in på hotellet där vi stannar i tre nätter och därefter har man 

kvällen på egen hand. Stanna inte uppe för sent för det är en dag imorgon också… 

 



Dag 4: Sétubal och Alentejo 

Vi börjar dagen med en tur till den lilla staden Azeitao där vi först besöker José Maria da Fonseca, 

vingården där trotjänaren Periquita föddes. Vi får en rundvandring i museet och bland vinfaten, samt 

en provning av tre olika viner. 

I samma by tillverkas den lokala och gudomliga osten Queijo de Azeitao och vi ska besöka ett osteri 

där vi får en rundtur, de som vill kan få prova på att ysta, vi får naturligtvis smaka osten tillsammans 

med ett glas av den gyllene Moscatel de Setubal och här stannar vi också för en rustik, hemlagad 

portugisisk lunch. 

 

- Mmm… 

På eftermiddagen sätter vi kurs mot Alentejo där korkekarna växer och där vi ska besöka resans sista 

vingård, nämligen Herdado do Mouchão, där man inte bara producerar vin utan även olivolja, 

honung och sprit. Här får vi en gedigen genomgång av produktionen och givetvis en ordentlig 

vinprovning. 

 

 

Tillbaka i Lissabon släpps ni på fri fot för en kväll och natt på egen hand, enjoy! 

 

 



Dag 5: Lissabon 

En heldag på egen hand med tid att upptäcka allt vad Lissabon har att erbjuda. Vill man ägna även 

denna dag åt vin finns bland annat Portvinsinstitutet och naturligtvis ett otal vinbutiker och barer 

där man kan prova, smaka och handla. Man kan också välja att bara spatsera omkring i denna vackra 

stad och njuta av livet efter hektiska dagar på vingårdarna. 

 

På kvällen sammanstrålar vi och äter gemensam middag på Bairro do Avillez, kändiskocken Jose 

Avillez senaste tillskott på Lisabons restauranghimmel. 

Dag 6: Lissabon-Stockholm 

Dags för hemresa och att smälta alla nya intryck. Förhoppningsvis har ni hittat ett nytt favoritvin, 

träffat nya vänner och haft några riktigt roliga dagar med oss! 

 

Bem vindo a Portugal! Hoppas du gillar programmet  

 

 

 

 

 

 

 



Vad kostar det? 

Resan, som är i det närmaste all-inclusive, kostar 20 995 kr per person. En anmälningsavgift på 

5 995 betalas senast den 15 oktober och resterande belopp, 15 000 kr, senast den 5 februari 2019. 

Anmälan sker alltså på mail till vinprovning@sommelierskan.se och det är först till kvarn som 

gäller, 20 platser finns. 

I priset ingår: 

Flyg tur och retur Stockholm-Porto, Lissabon-Stockholm 

All transfer under resans gång 

Fem nätter på hotell (del i dubbelrum) med frukost 

Alla besök och provningar i programmet 

Alla måltider i programmet, varav de allra flesta med vin till maten 

Två halvgalna reseledare som gör allt för att du ska trivas 

Ett riktigt skönt gäng, en massa nya kunskaper och många oförglömliga stunder  

 

Hoppas att vi ses på Arlanda, 

Anna och Ann-Sofie 

 

 

 

 

 

 

mailto:vinprovning@sommelierskan.se

