VÍTEJTE V PORTU!

P

orto se vám odhaluje z výše mytického mostu Ponte Dom Luiz I,
jenž se tyčí nad řekou Douro.
V průběhu ročních období si
s řekou hraje mlha a odkrývá
majestátní město zavěšené na útesu. Nesčetné vinné sklípky s portským vínem na
levém břehu města Vila Nova de Gaia svědčí o někdejší intenzivní aktivitě, kdy lodě
barcos rabelos, naložené sudy, zabíraly celé
řečiště řeky. Ve čtvrti Ribeira na druhé straně, zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO, se rozprostírají domy postavené na kopci na žulovém podloží.
Porto, starobylé přístavní město, strohé i zářivé zároveň, má stále čím překvapit. Modré kobaltové kachle azulejos na
nádraží São Bento, barokní zlacení kostela São Francisco či zahrady Palácio de
Cristal vás naplní úžasem.
I přes členitý terén je třeba stále chodit a chodit kouzelnými uličkami a nechat
se unášet jejich černobílým dlážděním,
barevnými budovami a výlohami ve stylu art deco. Zastavte se v historických či
hype kavárnách, v krámcích, kde postál
čas, u módních návrhářů... Porto už dávno není opomíjené, město se proměňuje.
Jeho centrum je již od počátku nového tisíciletí hrdě restaurováno. Podél tramvajové trati, sledující řeku Douro až k oceánu, či té autobusové, která vede do města
Mátosinhos po třídě Avenida da Boavista,
podtrhuje troufalá architektura urbanistické a kulturní ambice druhého největšího
města Portugalska. S tímto Průvodcem
s mapou se před vámi město otevírá!
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