
AUTO ROUTE (DAGTOCHT) DOOR HET DOURO GEBIED 
 
(vertrekt u op tijd, want met deze autoroute kunt u rustig een hele dag zoet zijn, afhankelijk 
natuurlijk van de stops die u maakt) 
 
NB. Lengte van de route is ca. 225 kilometer. Terugrijden via Amarante (zie tekst) is ca. 10 
kilometer korter, maar duurt langer omdat u binnendoor rijdt. 
 
Vanuit de camping rijdt u terug naar de N206. U slaat rechtsaf (door het tunneltje) en volgt 
de weg ongeveer 7 kilometer. 
Bij de rotonde neemt u de afslag richting snelweg A7. Bij de volgende rotonde gaat u 
rechtdoor en bij de daarop volgende rotonde neemt u de afslag naar de A7. 
Ga de A7 op richting Ribeira de Pena. Na ongeveer 24 kilometer volgt u de richting Vila 
Real. U rijdt nu op de A24. 
Neem afslag 14 richting Vila Real. U houdt de richting Vila Real aan en komt op de IP4. Blijf 
deze weg volgen. Neem dan afslag 25 richting Vila Real centro. 
 
(Wanneer u Vila Real even wilt bezoeken zoek dan in het centrum een parkeerplaats en 
vervolg later de route. Het stadje is niet al te groot, maar heeft wel een paar aardige straatjes 
met terrasjes. Ook het oudste deel van Vila Real met de kerk van São Dinis met het 
bijbehorend eeuwenoude kerkhof, het uitzicht over de vallei van de Corgo en nabijgelegen 
modern klein archeologiemuseum zijn de moeite waard) 
 
Neem bij de rotonde de eerste afslag. Neem bij de volgende rotonde de tweede afslag. 
Blijf deze weg volgen. U rijdt dan vanzelf langs hotel Mira Corgo. Bij de stoplichten gaat u 
rechtsaf (richting Arquivo Municipal). U gaat een brug over slaat direct daarna linksaf. U volgt 
de weg tot aan een grote rotonde en houdt daar de richting Sabrosa aan. Bij de volgende 
rotonde neemt u de eerste afslag richting Mateus. U volgt de bruine borden richting Mateus. 
Uiteindelijk komt u dan uit op de N322. 
 
Na een paar kilometer bereikt u (aan de rechterkant) het landhuis Palácio de Mateus. U 
herkent het mogelijk van het etiket van de beroemde Mateus Rosé. Het huis heeft overigens 
niets met deze drank te maken. Het landhuis en/of de bijbehorende tuinen en fruitgaarden 
zijn fraai en kunt u bezoeken (dagelijks van 09.00-19.00 uur). Houdt u er rekening mee dat 
als u het huis van binnen wilt bezoeken, u daar wel weer wat tijd mee kwijt kunt zijn i.v.m. de 
kleine groepen die per keer gaan. 
 
(Het beste is eigenlijk eerst te bellen en u voor een bepaalde dag aan te melden, zeker in het 
vakantieseizoen en wanneer u mee wilt bij een Engels gesproken rondleiding. Wanneer u uw 
tijd volledig wilt besteden aan de rondrit door de Dourovallei zou u het Palácio de Mateus 
ook op een andere dag kunnen doen en dan bijvoorbeeld combineren met een treinritje 
langs de Douro tussen Peso da Régua en Pinhaõ. Vraag ons naar de dienstregeling.) 
 
U vervolgt de N322 richting Sabrosa en rijdt nu het gemarkeerde gebied van de port in. In 
Sabrosa houdt u richting Pinhão aan (via de N323). De weg tussen Sabrosa en Pinhão wordt 
beschouwd als één van de mooiste wegen in het Dourodal. 
 
Aan het einde van deze weg ziet u de rivier de Douro liggen en langzaam afzakkend komt u 
bij Pinhão, waar u een brug over gaat en het plaatsje, bestaande uit één straat, binnenrijdt. 
Volgt u deze straat dan ziet u, bijna aan het einde rechts, het oude stationnetje dat de 
belangrijkste bezienswaardigheid is vanwege de 24 mooie tegelpanelen die allemaal 
taferelen uitbeelden die met de portproductie te maken hebben. 



Indien u hier iets wilt drinken, dan raden wij u zeker aan om dit te doen op het terras van 
hotel "Vintage House", gelegen tussen het stationnetje en de iets verder gelegen brug. De 
prijzen liggen wel wat hoger dan gemiddeld in Portugal, maar de plek is dan ook uniek! 
 
U gaat de brug over en aan de overkant aangekomen, vervolgt u uw weg naar Peso da 
Régua (via de N222) en gaat u pal langs de rivier de Douro, waardoor u weer van 
schitterende uitzichten kunt genieten. 
 
Na ongeveer 5 km deze weg gevolgd te hebben, kunt u de mooi gelegen "Quinta de 
Panascal" bezoeken, onderdeel van het gerenommeerde porthuis Fonseca. Panascal heeft 
een Nederlandstalige audiorondleiding. 
 
Na een eventueel bezoek aan Panascal vervolgt u de weg langs de rivier richting Régua en 
komt u via een oude smalle brug over de Douro in deze plaats uit. 
Hier aangekomen kunt u via Vila Real (A24) de camping weer opzoeken, maar u kunt ook 
vanuit Régua de richting Mesão Frio nemen en via de N101 dwars door het Marão gebergte 
gaan. U rijdt dan nog een groot deel langs de Douro en kunt weer genieten van schitterende 
vergezichten. U volgt deze weg tot u in Amarante aankomt. 
 
Amarante is nog een echt Portugees stadje met een eigen karakter, heel mooi gelegen aan 
de rivier de Tâmega. In het smalle straatje dat (links) vanuit het centrum naar de oude brug 
leidt, bevinden zich aan het einde wat koffiegelegenheden met terrasjes die uitzien op de 
rivier; een ideale plaats om een koffiestop te houden. Aan het einde van deze straat links 
bevindt zich een landhuis dat tot een luxe hotel (Casa da Calçada) is verbouwd. U kunt hier 
rustig even binnenwandelen en trouwens ook prijzig eten, want hier huist het enige 
restaurant in de wijde omgeving met een Michelin-ster. 
Aan de andere kant van de brug bevindt zich de mooie kathedraal Sao Gonçalo en wat oude 
typische straten. 
 
Vanuit Amarante rijdt u over de N210 richting Celorico de Basto en vervolgens via Fermil 
over de N304 naar Gandarela en tenslotte richting camping. 
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