
STAY AT THE WINEMAKER
Een uniek verblijf in Portugal bij de Nederlandse wijnmaker Maarten van Luyt, 

op een van de mooiste plekken in het UNESCO-werelderfgoed gebied 

van de Douro. 

Beleef op een ultieme manier hoe er in dit fantastische port en wijn gebied 

wordt geleefd en gewerkt. Geniet van de verhalen en ervaringen van een 

echte local. Leer spelenderwijs van de expert alles wat er maar te weten 

valt over de wijze waarop de port en wijn in de Douro gemaakt wordt. 

Laat u langzaam onder dompelen in de heerlijke 

en vriendschappelijke sferen van de Douro. 



Maarten van Luyt keurt zijn druiven in de wijngaard van Quinta de Alaúde 



THE WINEMAKER 
Geboren in Lieshout heeft het buitenleven altijd bij 
Maarten in het bloed gezeten. Terwijl zijn broers zich 
met voetballen bezighielden was Maarten plantjes 
aan het stekken en bomen aan het planten. Zijn 
aangeboren liefde voor de natuur heeft hij aan het 
begin van dit millennium omgezet in een nieuw 
bestaan. Hij liet het vertrouwde Nederland achter 
zich om zich te gaan bekwamen in de wijnbouw en 
wijnmakerij. 

In de Franse Bordeaux streek deed hij zijn eerste 
wijnbouw en wijnproductie ervaringen op bij Chateau 
Giscours en Chateau Du Tertre, waar hij later ook 
regelmatig terugkeerde. In Italië maakte hij twee 
seizoenen wijn bij Caiarossa in Riparbella (Toscane). 
Hier deed Maarten ervaring op met het biologisch 
dynamische wijnbedrijf. 

Maarten volgde daarna de wijn seizoenen en reisde 
diverse jaren van noordelijk naar zuidelijk halfrond 
afhankelijk van de oogsttijden. 

Hij heeft twee oogstseizoenen in Chili meegewerkt 
aan de productie van de beste wijnen van Calliterra 
(Mondavi) en Santa Carolina. Daarna werkte hij in 
Nieuw-Zeeland bij Indevin in Marlborough. 

In Australië spijkerde hij zijn theoretische wijnbouw 
kennis bij aan de universiteit van Adelaide. In het 

Oostenrijkse Burgenland bekwaamde hij zich verder 
in het maken van dessertwijn bij Martin Pasler. Ook 
bezocht hij de beroemde wijngebieden Napa Valley 
en Sonoma Valley van California.

Uiteindelijk streek Maarten in 2007 neer in de 
Douro in Portugal, waar hij enkele seizoenen werkte 
voor het bekende porthuis Churchills (Quinta da 
Gricha). Hier was hij betrokken bij het maken van de 
tafelwijnen.

Maarten heeft inmiddels in de heuvels nabij het 
plaatsje Ervedosa do Douro zijn eigen Quinta de 
Alaúde (Portugees vertaald: “Boerderij van Luyt”) 
gebouwd op een van de mooiste plekken in het 
UNESCO-werelderfgoed gebied, met een machtig 
uitzicht over de Douro vallei. Hier woont en werkt  
hij en maakt hij onder het label “LUYT” zijn eigen 
wijn van inheemse druiven uit zijn eigen wijngaard 
en enkele bevriende wijngaarden. De rode en witte 
“LUYT” Douro wijnen brengen de karakters van de 
oude en nieuwe wereldwijnen perfect samen in één 
fles.

Stay at the Winemaker
Quinta de Alaúde biedt een uniek en gastvrij verblijf, 
bij de wijnmaker, op een van de mooiste plekken in 
het UNESCO-werelderfgoed gebied van de Douro. 
Maarten heet u graag van harte welkom!

Maarten van Luyt





STAY AT THE WINEMAKER 
Een verblijf bij Maarten van Luyt in Quinta de Alaúde 
is de perfecte manier om het prachtige Douro gebied 
echt te leren kennen. Het begint al met de locatie. 
Het uitzicht vanaf Quinta de Alaúde over de Douro 
vallei is adembenemend.

Hier geniet u van de gastvrijheid van een echte 
Nederlandse wijnmaker, die al 15 jaar in de Douro 
woont en werkt. Hij kent het gebied als zijn broekzak 
en heeft een enorm netwerk aan vrienden en 
kennissen die vaak collega’s zijn. Hierdoor kan 
Maarten er voor zorgen dat u tijdens uw verblijf in 
de Douro niets mist van de interessante activiteiten. 
Vaak zult u door Maarten op het goede moment op 
de juiste plaats zijn.  

Elke quinta heeft zijn eigen openingstijden, zijn eigen 
voortgang in het productie proces, en dus zijn meest 
interessante momenten voor een bezoek. Maarten 
weet dat soort situaties precies en kan dus voor de 
best mogelijke ervaringen zorgen. Maarten kent de 
slimmigheidjes om een perfecte proeverij te regelen, 
en hij kan u ook heel goed leiden in het proces van 
proeven zelf. Als een van de quinta’s in de buurt de 
mobiele bottelmachines laat aanrukken om hun 
wijnen te bottelen, dan weet Maarten dat en neemt 
hij u op stel en sprong mee. Bij dat bottelproces is 
het een drukte van belang en worden er vele handen 
ingezet om alle flessen zo snel mogelijk te vullen, 
kurken, labelen en te verpakken. Heel interessant 
om dat allemaal in levenden lijve te zien gebeuren. 

Voor de hard-core liefhebbers kan er zelfs voor een 
korte ‘winemaker for one day’ beleving gezorgd 
worden. Hierbij krijgt u een aantal ruwe wijnsappen, 
die u door middel van proeven en proberen naar 
eigen inzicht kunt blenden tot uw eigen wijn. 
Natuurlijk gaat dat niet zonder vallen of stoten, 
zonder discussies over smaak. Het is heel levendig 
allemaal. Als de wijn uiteindelijk in de fles zit, dan 
gaat u de kurk erop plaatsen, een etiket ontwerpen 
en uiteindelijk natuurlijk: meenemen die ‘signature’ 
wijn.

Maarten is een fantastische wijnmaker, inspirerend 
en heel educatief als hij vol passie praat over wijn en 
port, over de wijngaarden, over het productieproces, 
de technieken en zijn wereldwijde ervaringen als 
wijnmaker. Hij is ontzettend vriendelijk en vol van 
verhalen en anekdotes. Spelenderwijs leert u alles 
wat er maar te weten is over de wijze waarop 
porten en wijnen in de Douro worden gemaakt en 
dompelt hij u langzaam onder in de heerlijke en 
vriendschappelijke sferen van de Douro. 

Quinta de Alaúde ligt midden in het gebied waar al 
enkele eeuwen de belangrijkste port wijngaarden 
liggen en midden in het culturele landschap van 
terrasvormige wijngaarden op de steile hellingen 
van de Alto Douro Wine Region dat als UNESCO 
werelderfgoed is aangemerkt.  Met zijn glooiende 
hellingen, inheemse druiven en eeuwenoude 
quinta’s is de Douro absoluut een van de allermooiste 
wijngebieden ter wereld. De Douro vallei straalt nog 
steeds rust uit, hier vindt u geen drukke reizigers 
massa. 

Het Douro wijngebied is structureel anders is dan alle 
andere wijngebieden ter wereld. De voorraad, de 
verkoop en de competitie zit in Porto. Tweehonderd 
kilometer stroomopwaarts, hier in de Douro, leven 
de hard werkende mensen die de wijn daadwerkelijk 
maken. Waar in de andere wijngebieden overal 
ter wereld de concurrentie de sfeer bepaalt is de 
port wereld een wereld van kameraadschap en 
samenwerking. Deze vriendschappelijke banden zult 
u terug zien in alle dagelijkse interactie bij Maarten.

Vanuit Quinta de Alaúde zijn er, onder bezielende 
leiding van Maarten, talloze activiteiten te doen. 
Meld u aan voor een wijnproeverij bij een van de 
wijndomeinen van de regio. Maak een boottocht op 
de Douro rivier, of bezoek het Douro Museum, het 
aanbod is eindeloos. Een Stay at the Winemaker 
zorgt voor een onvergetelijke tijd in de Douro en 
na uw eerste bezoek zult u nog vaker terugkomen; 
gegarandeerd!





COLHEITA
2-PERSOONSKAMER

Colheita biedt een grandioos floor- to-ceiling 

uitzicht over de Douro Vallei, een panorama 

waar u nooit genoeg van zult krijgen. U kunt 

rechtstreeks vanuit uw bed perfect genieten 

van zonsopkomst  en zonsondergang.

Colheita heeft een privé en-suite badkamer in 

modern Portugese stijl, met douche en toilet. 

Daarnaast is er een minibar en ventilator. Alle 

ruimtes zijn voorzien van gratis WiFi.

Kamergrootte 24 m²

•  Panoramisch uitzicht over Douro Vallei

•  Lits-jumeaux 2-persoonsbed

•  Opbergruimte

•  Minibar

•  Ventilator

Badkamer

•  Ruime douche

•  Toilet

•  Handdoeken

Roken

Roken is in Quinta de Alaúde binnen niet 

toegestaan



RESERVA
3-4 PERSOONSKAMER 

Reserva biedt een grandioos floor- to-ceiling 

uitzicht over de Douro Vallei, een panorama 

waar u nooit genoeg van zult krijgen. U kunt 

rechtstreeks vanuit uw bed perfect genieten van 

zonsopkomst  en zonsondergang.

Daarnaast beschikt Reserva over een extra 

kamergedeelte met een 1-persoons bed. 

Hier kan op verzoek eventueel een extra bed 

bijgeplaatst worden.

Reserva heeft een privé en-suite badkamer in 

modern Portugese stijl, met douche en toilet. 

Daarnaast is er een  minibar en ventilator. Alle 

ruimtes zijn  voorzien van gratis WiFi.

Kamergrootte 32 m²

•  Panoramisch uitzicht op Douro Vallei

•  Kingsize 2-persoonsbed

•  1-persoonsbed

•  Extra 1-persoonsbed mogelijk

•  Opbergruimte

•  Minibar

•  Ventilator

Badkamer

•  Ruime douche

•  Toilet

•  Handdoeken

Roken

Roken is in Quinta de Alaúde binnen niet 

toegestaan



“Al-fresco uitgebreid ontbijt van lokale producten, op de patio in het Café da Mañha”



QUINTA VISIT
Er liggen tientallen prachtige quinta’s in de omgeving 

van Quinta de Alaúde, die bezoekers rondleiden 

in de winery en kelders. Maarten kent de meest 

interessante quinta’s allemaal en kan de verschillen 

tussen de diverse quinta’s prima duiden. Dat 

varieert van de traditionele quinta’s, meestal met 

eeuwenoude granieten port-legars, tot hypermoderne 

quinta’s die werken volgens de laatste state-of-the 

art technieken. Maarten is bij zo’n bezoek altijd een 

onuitputtelijke bron van extra informatie. 

ACTIVITEITEN

WIJN EN PORT PROEVERIJ
Tijdens een Stay at the Winemaker proeft u 

natuurlijk de heerlijke LUYT wijnen. Maar daar zal het 

niet bij blijven in deze regio. In de meeste quinta’s 

eindigt een bezoek met een proeverij van hun port en 

wijnen. Maarten is een hele goede begeleider in het 

proces van proeven zelf. Als het mogelijk is zal hij ook 

proberen om u de druivensappen te laten proeven, 

rechtstreeks uit de roestvrijstalen productievaten in de 

wijnmakerij of zelfs de wijn-in-wording, rechtstreeks 

uit de eikenhouten vaten in de kelders. 

DE OOGSTTIJD
Een hele bijzondere tijd voor een Stay at the 

Winemaker is tijdens de jaarlijkse oogst. Dan wemelt 

het in de Douro van de activiteiten en ziet u in de 

bontgekleurde wijngaarden de landarbeiders bezig 

met de druivenpluk. Als het mogelijk is zal Maarten 

regelen dat u zelf daarbij een handje kunt helpen en 

soms zelfs dat u druiven mag trotten (persen met je 

voeten) in een van de oude port-legars. De oogsttijd 

is een ontzettend leerzame en leuk tijd om even in het 

drukke leven te stappen van een wijnmaker.



INTERESSANTE PLAATSEN 
Op de flanken van de glooiende heuvels van de Douro 

liggen kleine dromerige dorpjes, waar hardwerkende 

landarbeiders wonen, te glimmen in de zon. U vindt er 

prachtige oude gebouwen, kerkjes en pleintjes die het 

hele gebied een aangename en relaxte sfeer geven, 

zoals bijvoorbeeld São João da Pesqueira (o.a. Museu 

do Vinho), Regua (o.a. Museu do Douro) en Lamego. 

Ongeveer een uur oostwaarts van Quinta de Alaúde 

ligt het Archeologische Park van Foz da Côa, met 

prehistorische rotstekeningen. 

GASTRONOMIE 
Regelmatig organiseert Maarten aan het begin van 

de avond een barbecue voor zijn gasten. Verder 

kan hij u voor lunch of diner de beste restaurants in 

de omgeving adviseren. Dat kan variëren van een 

restaurant in de categorie exclusief en sterrenwaardig 

tot een eenvoudig authentiek restaurant waar de 

wijnmakers ook zelf komen eten. Een onvergetelijk 

picknick luncharrangement of een tijdelijk pop-up 

restaurant midden in de wijngaarden. Maarten kent 

alle mogelijkheden en wijst u met plezier de weg...

HEMELSE STERREN
Door de afgelegen ligging van Quinta de Alaúde 

in een rustig gebied vrij van lichtvervuiling, staan 

heldere avonden garant voor spectaculaire 

sterrenhemels. Met behulp van een speciale 

sterrenkijkers app zoals Star Chart of Skyview, leidt 

dat al gauw tot een fascinerende ontdekkingstocht 

door het heelal. Met een glas wijn of port in de hand 

genieten van een van de prachtige sterrenhemels bij 

Quinta de Alaúde is een onvergetelijke belevenis voor 

iedere gast.



SUNSET CRUISE 
Aan het einde van de middag is het ideale moment 

gekomen voor een sunset cruise op de Douro. Vanaf 

de rivierfront van Pinhão stapt u aan boord van een 

oude rabelo. Het is genieten geblazen, om rustig 

te worden rondgevaren op de river. De eindeloze 

wijngaarden in de heuvels en aan de oeversterwijl 

trekken langzaam en in alle stilte (sommige rabelo’s 

worden elektrisch aangedreven) aan u voorbij, terwijl 

de zon langzaam lager en lager zakt. Veel mooier dan 

dat gaat u het niet krijgen.

ACTIVITEITEN

DAMMEN EN SLUIZEN 
De Douro rivier zelf is van oudsher een behoorlijk 

wilde rivier. De rabelo boten die in vroeger tijden 

alle port in grote vaten over de rivier naar de 

wijnkelders in Porto vervoerden, leidden onderweg 

regelmatig schipbreuk in een van de vele verradelijke 

stroomversnellingen. Tegenwoordig liggen er een 

aantal grote dammen met sluizen in de Douro, die 

zorgen voor een rustig vaarwater. Een kort bezoek 

aan een van deze immense bouwwerken is altijd zeer 

de moeite waard.

WATERSPORT
Voor de liefhebbers zijn er ook watersport 

mogelijkheden op de rivier. Met name voor kajakken 

is de Douro heel geschikt. Er is zelfs een organisatie 

die meerdaagse kajaktochten over de Douro 

organiseert. Maar ook een paar uur zomaar even 

een stukje kajakken is natuurlijk een heerlijke actieve 

en tegelijkertijd rustgevende activiteit. Zorg daarbij 

wel voor goede zonnebrand bescherming want de 

zon kan zeker in de zomer soms verraderlijk sterk 

zijn in dit gebied.



LOCATIE
Vanuit de stad of het vliegveld van Porto rijdt u in 

ongeveer 2 uur naar Quinta de Alaúde. Een Stay 

at the Winemaker kan dus prima als een korte 4-6 

daagse combinatiereis met Porto worden gemaakt. 

Ook is het mogelijk om enkele dagen Porto en de 

Douro onderdeel te maken van een uitgebreidere 

fly-drive door Portugal. Voor meer reismogelijkheden 

zie www.hemingstonetravel.com.

https://www.hemingstonetravel.com/reizen/portugal-douro/
https://www.google.com/maps/place/Quinta+de+Alaúde+,+van+Luyt+Estates+%22LUYT%22+wines/@41.1858607,-7.4837068,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xe4f0b1282fa16f72?sa=X&ved=2ahUKEwjFqbOk6d_vAhXwhv0HHTHrBIoQ_BIwDXoECBgQAw
https://www.google.com/maps/place/Quinta+de+Alaúde+,+van+Luyt+Estates+%22LUYT%22+wines/@41.1858607,-7.4837068,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xe4f0b1282fa16f72?sa=X&ved=2ahUKEwjFqbOk6d_vAhXwhv0HHTHrBIoQ_BIwDXoECBgQAw




Quinta de Alaude, Caminho da Teixeira
5130-114 Ervedosa do Douro, Portugal

www.luytwines.com

http://www.luytwines.com

