
76 |  | 7776 | 

Lowcost: Porto

4x zien & doen
  Dwalen door Ribeira. Deze oude volks- 

    wijk vol steile en smalle straatjes vormt 
    het hart van de stad en voelt aan als 
    een groot openluchtmuseum. Blaas na 
    al het geklim uit op een terras aan de 
    Cais da Ribeira.

 3 tips voor een fenomenaal uitzicht over 
    Porto: het bovendek van de Dom Luis I-
    brug, de Torre dos Clérigos (240 treden!) 
    en de kloosterkerk Serra do Pilar. 

 Proef port. steek de Dom Luis I-brug 
    over en je bent in het centrum van de 
    port: van wijnkelders tot musea, van 
    Calém tot Sandeman (sandeman.eu).

 Ga de Douro op. In een uur (€ 10) vaar 
    je onder zes bruggen door. Vertrek 
    vanaf de boulevard in Ribeira of 
    de kade van Vila Nova de Gaia.

2x slapen
  Overnachten in een historisch pand,  
in het centrum en ook nog schappelijk  
geprijsd. Dat kan in driesterrenhotel 
Aliados. 2-pk incl. ontbijt & wifi v.a.  
€ 64. Info: www.hotelaliados.com. 
 Hotel B&B Porto Centro: budgethotel

    met stijl (modern & strak), hartje cen
    trum en betaalbaar: een 2-pk heb je 
    al voor € 49. Zie: www.hotelbb.pt.

3x eten & drinken
 Ga voor een gezellige borrel naar de 

    Wine Quay Bar. Vele wijnen, heerlijke 
    tapas en een prachtig uitzicht over de   
    Douro. Zie: www.winequaybar.com. 

 Weinig toeristen en meer locals vind 
    je in restaurant Solar Moinho do Vento. 
    Test de lokale keuken in deze schappe-
    lijk geprijsde en authentieke zaak. 
    Info: www.solarmoinhodevento.com.

 Voetjes van de vloer? Kijk dan verder 
    dan de cafés in Ribeira. Voor het echte 
    nachtwerk ga je naar de trendy uit
    gaansbuurt Jardim do Palácio de 
    Cristal. 
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Foutmeldingen, schreeuwerige reclames, spelfouten en tal van irritante extra’s:  
nee, deze site verhoogt bepaald niet de voorpret.

Moet online. Let op: vink weer alle extra’s uit. Daarna een eitje.

Geen maatschappij zo goedkoop als Ryanair. Vluchten vanaf Amsterdam kosten 
vele euro’s meer. Wel de valkuilen (koffer, ter plekke inchecken), etc. vermijden.

Eindhoven Airport is niet echt gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer.  
De luchthaven van Porto ligt op slechts 16 km van het centrum.

Budgettip Neem alleen 
handbagage mee. Een extra  
koffer kost een paar tientjes.

Ryanair nog wat meer winst te behalen. 
Maar voor de aangeboden hop-on hop-off 
tours en de belkaarten lijkt niet veel animo 
te zijn. Het gros van de passagiers leest 
een boek, luistert naar muziek of slaapt. 
Veel anders is er tijdens de 2,5 uur duren-
de vlucht niet te doen. Zorg dus voor je ei-
gen entertainment. Ook verstandig: stap 
niet als laatste in. Vanwege de ongenum-
merde stoelen is de kans dan groot dat je 
vlakbij de wc zit. Wel fijn: omdat tijd zeer 
kostbaar is voor Ryanair sta je na de lan-
ding in een mum van tijd buiten. Geen 
wachtrijen bij de bagageband, geen pas-
poortcontrole, maar een in de zon badend 
Porto als aangenaam welkomstcomité.

  Meer Porto?  
Zie: www.reizen.nl/porto

Voor een spotprijs heerlijk nazomeren in 
de Portugese zon? Dat kan. Enige voor-
waarde: tijdig een retour Eindhoven-Porto 
boeken bij Ryanair. Want wie slim de data 
kiest, vliegt voor nog geen € 60 heen en 
weer. Bovendien is langparkeren er niet 
duur. Op de Budget Parking betaal je 
slechts € 4 per dag.  
In Porto is het helemaal makkelijk en goed-
koop. Stap voor € 1,80 op de metro (lijn E), 
een half uur later sta je in hartje centrum.
In het vliegtuig blijkt hoe populair de 
scherpe tarieven van de Ierse prijsvechter 
zijn. Geen plek is onbezet. Uit de overvolle 
bagagevakken (volgeplakt met reclame) 
maak ik op dat mijn medepassagiers zich 
ook aan het adagium ‘travel light’ hebben 
gehouden. Een enkeling moet zijn tas  
bij zich houden. Geen onoverkomelijk  
probleem, maar gezien de vrij beperkte 
beenruimte ook niet echt fijn.
Eenmaal in de lucht start het personeel  
direct met The Getaway Café. Blikjes fris 
voor € 2,50, € 4,50 voor een eenvoudige 
sandwich en liefst € 5 voor een biertje.  
Bij de meeste reizigers is dit bekend, want 
overal verschijnt meegebrachte proviand. 
Wie geen krentenbollen van thuis heeft 
meegenomen, krijgt alle kans om kennis te 
maken met het assortiment, het cabineper-
soneel rolt de cateringkar vaker dan ge-
bruikelijk door het gangpad. Met gewiekst 
gekozen producten en diensten probeert 

porto


