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L O GIE STE S T

A

an
logeeradresjes
geen gebrek in Por
to. Van suites in vijf
sterrenhotels die je
per nacht een half
maandloon kosten, tot een over
nachting in een hostel waar je in
de boekhandel nog geen bestsel
ler voor koopt. In beide extremen
hebben we niet meteen zin. We
mikken op een stijlvol en cen
traal gelegen adres, niet te groot
schalig en betaalbaar.
Het ‘boutique guesthouse’ Ca
sa Dos Loios, met twintig ka
mers, ligt in de Rua das Flores:
pal in het historische centrum.
Geen twijfel, hier moeten we zijn.

Grote sier
ZuidEuropese steden hebben
het voordeel dat ze zich perfect
lenen tot een citytrip buiten het
hete hoogseizoen. In plaats van
naar de regen te staren die tegen
de ramen tikt, ontvluchten we
België en stappen in Porto het
vliegtuig af. Tweeëntwintig gra
den onder een sympathiek zon
netje. Obrigado daarvoor, de
herfsttrui verdwijnt zonder par
don in de rugzak.
Een halfuurtje metro en 400
meter stappen later staan we
voor de gevel van onze bestem
ming. Authentiek smeedwerk
aan de deur geeft het hoge, smal
le pand een historische toets.
Niet toevallig, het gebouw da

Pension Casa Dos Loios

Proeven
van Porto
Porto heeft een historisch en
culinair patrimonium om u
tegen te zeggen. Een bijzonder
leuke mix voor een citytrip naar
de op een na grootste stad van
Portugal.
JAN DE HAESE

teert uit de zeventiende eeuw en
behoorde ooit toe aan een hoog
aangeschreven familie. In de re
ceptie: een houten vloer, antieke
meubelstukken en een groot
pleisterornament aan het sier
plafond.
De ontvangst is hartelijk. Het
zal de rode draad zijn door ons
verblijf: in dit hotelletje maken
ze een punt van een persoonlijke
omgang. De dynamische jonge
medewerkers maken je vlotjes
wegwijs in de buurt. En ze helpen
onze bagage naar de derde ver
dieping, waar we een “deluxe
double” geboekt hebben. Die ka
mers zijn de ruimste (ca. 20 vier
kante meter) en ze hebben een
zithoek en een balkonnetje aan
de straatkant.
Over de inrichting is goed na
gedacht. Zoals elders in het pand
ook hier een mix van historische
elementen met eigentijdse de
signstukken. Eyecatchers in onze
kamer zijn het kingsize bed met
gecapitonneerd
achterbord,
muurhoge houten binnenluiken
en het strak uitgelichte pleister
plafond. De centrale ovale rozet
toont een gedateerd romantisch
tafereel met zeemeermin, engel
tjes en zeilschip. Nog een water
bed erbij en de mariene setting
was compleet, want door de
openstaande ramen verzorgen
krijsende meeuwen de sound
track. Zeeziek als we zouden wor

De patio is een oase
van rust, met tafeltjes
en ligbedden om
languit te chillen. En
met gratis koffie, thee
en cake. Pure
verwennerij

den, zijn we toch opgelucht met
het klassieke bed.
Biedt de kamer ruimte te over,
dan is het sanitaire gedeelte aan
de krappe kant. Door de beper
kingen van het historische pand
konden de eigenaars (de Portu
gese groep Shiadu, met nog
adressen in Lissabon) geen vol
waardige badkamer installeren.
Om de hoek is er een inloopdou
che en een deur verder een bete
geld kamertje met wastafel en
toilet. Niet bijster groot, maar ge
lukkig wel brandschoon. Vol
doende dus voor een kort verblijf.

Puur patioplezier
Na een zalige nacht slapen
worden we iets na zevenen ge
wekt. Een stoet vrachtwagens
dieselt door de straat, ook al is de
Rua das Flores officieel autovrij.
Zoals op veel plaatsen in Porto
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Culinaire hits

Een lokale specialiteit die je moet proeven: ‘pastel de bacalhau’.
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Honderd jaar oude vaten leveren prima portwijn af bij Ramos Pinto. © dhj

Een goeie formule om de di
versiteit van de lokale keuken
te ontdekken is kiezen voor
petiscos. Mispak u niet aan
dit soort tapas, want de por
ties zijn aan de ruime kant.
Enkele smaakmakers:
● pastel de bacalhau: een
kroket gevuld met de klassiek
Portugese gedroogde en ge
zouten stokvis
● sardinhas assadas: gegril
de sardientjes, vers aange
voerd uit het naburige Mato
sinhos
● pica pau: pittig gemarineer
de reepjes varkens of rund
vlees
● tripas à moda do Porto:
gekookte pens met witte bo
nen, voor overtuigde carnivo
ren (‘tripeiros’ is de bijnaam
voor de inwoners van Porto)
● francesinha (‘kleine Fran
çaise’): een hoogst calorierij
ke variant van de croque
monsieur. Denk sneden
brood, kaas (veel kaas: tus
senin en gesmolten plakken
rondom), vlees (veel vlees:
een mix van ham, stukken
worst en rundvlees), bovenop
een spiegelei, alles gedrenkt
in een pittige rode tomaaten
biersaus. Frietjes erbij maken
het feestje in uw maag hele
maal af.
● wijn: in Porto vind je uiter
aard overal tal van Dourowij
nen (ook de Alentejo is goed
vertegenwoordigd). Als aperi
tief kun je een ‘vinho verde’
proberen en als digestief is
een portwijn de logische keu
ze.

Afvinken
Wandelen over Porto’s be
kendste brug over de Douro
rivier: de ijzeren Ponte Dom
Luis I
● Tegen valavond in het gras
gaan zitten in de hoog gele
gen Jardim do Morro en Por
to op de andere oever zien
oplichten
● Azulejos bewonderen: in
drukwekkende blauwwitte te
gelmotieven vind je in het
treinstation São Bento, de
Capela (kapel) das Almas, de
Igrejo (kerk) do Carmo en de
kloostergang bij de Sé (ka
thedraal)
● Flaneren en terrasjes doen
aan de rivierkade, de Cais da
Ribeira
● De krakende antieke tram
nummer 1 nemen naar de
strandwijk Foz do Douro voor
een middagje zonnebaden of
uitwaaien aan zee
● Een porthuis bezoeken in
Vila Nova De Gaia. Onze keu
ze viel op Ramos Pinto (in de
Britse huizen loop je het risi
co op brallerige Britten). Na
een begeesterende rondlei
ding in de authentieke 19de
eeuwse kantoren en opslag
kelder smaak je zelf hoe hon
derd jaar oude vaten heerlijke
portwijnen opleveren.
●

PORTUGAL

Porto’s beroemdste brug over de Douro is de ijzeren Luis Ibrug.

Porto

Casa
dos
Loios

Struinen door de stad is oog in oog staan met kunstige azulejos.

PORTO
Sao Bento
treinstation
Sé do Porto

Do
u

ro

trekken ze naar een bouwwerf
verderop. Het historisch patri
monium van de stad wordt op
grote schaal opgeknapt. Daar ho
ren jammer genoeg veel kranen,
boorhamers en tientonners bij.
Langs de andere kant: hoe vroe
ger we ontbijten, hoe sneller we
de stad induiken.
Eind oktober is het ’s morgens
iets te fris, maar in de zomer
neem je het ontbijt op het open
binnenterras. Casa Dos Loios be
staat uit twee aparte gebouwen,
verbonden via een patio. Een oa
se van rust, strak ingericht met
hardhout en bistrotafeltjes. En
met ligbedden, ideaal om lekker
languit te chillen weg van de
drukte van de binnenstad. Gas
ten krijgen er ’s middags ook gra
tis koffie, thee en cake bij. Pure
verwennerij. Het ontbijt zelf is
anders ook niet te versmaden.
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Cais da Ribeira

Een medewerkster vraagt hoe we
hebben geslapen, of vers fruitsap
ons zou bekoren en hoe we onze
eitjes willen. Persoonlijke om
gang, we zeiden het al. Opschep
pen aan het rijkelijke ontbijtbuf
fet doe je uiteraard wel zelf, alles
heeft zijn grenzen.
Met goedgevulde maag lopen
we nog eens langs de receptie
voor enkele tips. We vertrekken
met een stadskaart met daarop
handgeschreven aanbevelingen
voor bezienswaardigheden en
eethuisjes in de buurt. Proeven
van Porto: een piece of cake als je
hier logeert.

Boeken kan via www.shiadu.com.
Voor een Deluxe Double
betaalden wij 102 euro per nacht,
copieus ontbijt inbegrepen.

De ruime ‘deluxe double’, met zithoek en balkonnetje.

© shiadu

© dhj

Oordeel
Portugese gastvrijheid
troef in dit aangename
pension vanwaaruit je de
steile straatjes van Porto per
fect te voet kan verkennen.

Ontsnappen aan de stadsdrukte kan op de patio.
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