4 Dias

Preços desde:

710€

Porto Exclusivo

Se procura
experiencias únicas, de
luxo, e que superem as suas
expetativas, este é o programa
ideal para si. Portugal tem sempre
algo de novo para descobrir, e o Porto
cidade “mui nobre” não foge à regra!
Pense numa experiência em que você é o
centro de tudo... E tudo foi meticulosamente
pensado para fazê-lo sentir-se único e
especial. Esqueça a pressa e as multidões,
aqui tudo é feito com calma, subtileza e
requinte. Queremos proporcionar-lhe
momentos mágicos e memoráveis.
Já está curioso?! Então veja ao
promenor o que temos
para si!

4 Dias

Incluí:

Preços desde:

3 noites de alojamento; (escolha um de entre os
melhores e mais conceituados hoteis do Porto);

710€

Visita Privada às caves Taylor’s com prova “Connaisseur” de 8
imponentes vinhos acompanhada de pequena degustação de
produtos regionais;
Opcional: Prova de Scion – vinho do Porto raro com mais de 150
anos;
Escolha entre um passeio de Vela ou Batismo de Vela no Rio Douro;
Tour pelo centro do Porto em carro clássico com motorista privado.
Inclui um “Tour Book” - álbum de fotografias realizadas durante o
tour.
Opcional: Guia privado;
Almoço ou jantar Gourmet no restaurante Boa Nova – escolha entre o
menu do Mar e da Terra ou o menu Atlântico;
Opcional: Complemento de vinhos;
E-book guia com as melhores sugestões para visitar;
Opcional: Saída para um dia exclusivo no Douro e extensão do pacote
por mais uma noite;

Descrição Completa:
Privada às Caves
V isita
Taylor’s:

As caves Taylor’s
situam-se no coração da zona
histórica de Vila Nova de Gaia.
Albergam a maior parte das
grandes reservas e Vintages
de vinho do Porto. As caves
são armazéns longos, frescos
e escuros, com as suas grossas
paredes de granito e tetos altos
que ajudam a manter o calor
bem como uma temperatura
uniforme durante todo o ano.
Isso garante que os vinhos
envelheçam lentamente e que
gradualmente adquiram os
sublimes e complexos sabores
e aromas da maturidade. Após
uma visita guiada feita em
privado terá a oportunidade

de fazer uma prova comentada
– prova “Connaisseur”
de 8 imponentes vinhos
acompanhada de pequena
degustação de produtos
regionais.

A

qui terá a possibilidade de
fazer uma prova opcional
especial. O Scion é um dos
mais antigos e raros vinhos do
Porto Tawny envelhecidos a
serem comercializados e um dos
poucos vinhos da época anterior
à filoxera de qualquer região
vinícola a chegar até nós em
perfeitas condições. Um vinho
com mais de 150 anos… (para
mais informações sobre esta
prova contacte-nos).

our em carro clássico
T
com motorista
privado:
Já imaginou o que
seria passear pela Cidade
do Porto como nos filmes?
Aceite o nosso desafio,
entre num dos Clássicos
que selecionamos para si e
surpreenda-se com um roteiro
onde vai poder contemplar
a beleza de uma cidade
que respira magia, cultura e

lmoço ou jantar
A
Gourmet no
restaurante Boa Nova:

O restaurante Casa de Chá
da Boa Nova é o mais recente
espaço gastronómico de Rui
Paula. Pela própria história do
edifício, este novo restaurante
representa o maior desafio da
carreira do chef Rui Paula e já
se tornou num dos principais
spots gastronómicos e
arquitectónicos do Norte de
Portugal. Neste restaurante,
situado perto da lota de
Matosinhos, Rui Paula dispõe
do melhor peixe e marisco

história. Poderá contar com
os serviços de um motorista
privado sempre ao seu dispor
nesta jornada. Para que nada
lhe falte, preparamos alguns
acessórios de conforto como:
Sombrinhas vintage, mantas
e guarda-chuvas. No final
levará consigo um “Tour
Book” - álbum de fotografias
realizadas durante o tour.

do mundo, o que lhe permite
criar propostas culinárias
inovadoras e ousadas,
num verdadeiro cenário de
sonho. À sua espera estará
uma escolha dificil… Entre
o menu do Mar e da Terra
ou o menu Atlântico; Caso
pretenda, poderá armonizar
a sua refeiçao com um
complemento opcional de
vinhos. Contacte-nos para
obter a informação detalhada
dos menus.

asseio de Vela
P
ou Baptismo de
Vela no Rio Douro:

apenas o vento para
se deslocar e sentir a
adrenalina do barco a
avançar sobre a água.
Propomos-lhe um circuito
Aproveite para participar
que rompe com os
na manobra e condução
convencionais passeios
de um veleiro e desfrute
turísticos. Com saída da
das magníficas paisagens
Douro Marina, ficará a
das zonas ribeirinhas
conhecer a foz do rio
Douro e zonas ribeirinhas… de Vila Nova de Gaia e
Porto. Estará devidamente
tudo isto a bordo de
acompanhado por
um charmoso veleiro!
instrutores credenciados
Se procura algo mais
e formados para o efeito.
participativo, o baptismo
Apenas terá de usufruir ao
de vela é a opção ideal!
Imagine-se a experimentar máximo desta experiência
exclusiva!
a sensação única de usar

guia com as melhores sugestões
E -book
para visitar:

Nos tempos livres entre as atividades
propostas certamente vai querer ver e fazer muita coisa,
a pensar nisso, criamos para si o E-book guia com as
melhores sugestões do momento para tudo. Compras,
Bares, Cafés, centros culturais, espaços artísticos está
tudo lá para lhe facilitar a vida! Só tem que escolher e
ir! Mas… se precisar da nossa ajuda para marcação de
alguma actividade extra ou para questões de bilheteira
de algum evento ou espetáculo, não hesite em
contactar-nos.

pcional - Saída
O
para um dia
exclusivo no Douro e
extensão do pacote
por mais uma noite:

O rio Douro e os seus
vinhos despertaram-lhe
os sentidos e anseia por
mais? Não há problema!
Caso pretenda, pode
ampliar a sua estadia por
mais uma noite e usufruir
de um passeio único até
ao Douro. Vamos buscalo ao seu hotel no Porto
e levamo-lo até ao Douro
num passeio exclusivo
com motorista e guia
privados. Já no Douro,
terá oportunidade de
fazer uma visita a uma
conceituada Quinta de

Vinhos do Porto com uma
prova incluída. No final
da manhã propomos um
passeio pelo Rio Douro,
no típico barco Rabelo,
onde originalmente era
feito o transporte das pipas
do vinho do Douro para
as caves em Vila Nova
de Gaia. Ao almoço vai
encontrar um ambiente
mais sofisticado com a
cozinha de assinatura
do Chefe Rui Paula,
um momento único! O
regresso ao hotel será
feito por entre vinhedos
e Aldeias Vinhateiras à
descoberta da paisagem
Duriense exclusiva!

Alojamento:
The Yeatman Hotel: “Definindo um destino”
Com a mais abrangente cave de vinhos portugueses no
Mundo, o The Yeatman estabeleceu parcerias com muitos dos
melhores produtores de vinhos portugueses que participam
activamente em programas de provas, seminários e jantares
vínicos organizados pelo Hotel. Os quartos e suites são
personalizados pelos nossos parceiros vínicos com a colocação
de fotografias e outros objectos decorativos, proporcionando
um conhecimento da história e do ambiente que caracteriza
cada adega. A decoração em cada quarto e suite é discreta
e única.
O tema do vinho estende-se ao Caudalie Vinothérapie® Spa
através de produtos e terapias à base de vinha.Especialistas
dedicados proporcionam aos hóspedes a possibilidade de
conhecerem melhor os vinhos portugueses, orientando-os na
descoberta dos melhores produtores das diferentes regiões
de Portugal, valorizando as tradições e diferentes estilos.
Serviços:

Os luminosos e arejados quartos Executivos têm as seguintes
características: Piso em madeira; Cama King Size ou camas
individuais; Casa de banho em mármore com cerca de 8m2
e produtos exclusivos da Caudalie®; Banheira de imersão ou
chuveiro; Centro multimédia de entretenimento com televisão
LCD; Secretária, Mini-bar, Cofre, Telefone, Acesso gratuito à
Internet e Variedade de livros temáticos sobre Portugal e/ou
sobre Vinhos.

Preço do
pacote p/ pax
desde:

870€

Pestana Palácio do Freixo: “Um pálacio de sonho

no Porto”
Na cidade mais original e vibrante de Portugal,
conheça o palácio do século XVIII que, durante uns
dias, vai ser o seu porto seguro. Situada na margem
do rio que dá vida ao melhor vinho do mundo, a
Pousada do Porto eleva-se serena, entre jardins de
estilo francês e cantarias de granito, num diálogo
contrastante e equilibrado que lhe dá as boasvindas e o recebe com todo o cuidado e atenção.
Classicamente luxuosa e estruturalmente única,
composta por um palácio do séc. XVIII e um edifício
do séc. XIX, a Pousada do Porto vai acolhê-lo e fazêlo sentir-se parte de uma existência privilegiada e
muito sofisticada.

Serviços:

As casas de banho são equipadas com banheira e/ou
chuveiro. Disponiveis com cama king size ou 2 camas
separadas. Os quartos classic têm aproximadamente
33 m2. Equipados com ar condicionado, TV de ecrã
plano, secretária e cofre privado. Decorados num
estilo elegante e moderno. Um dos quartos tem
capacidade para acolher clientes com mobilidade
reduzida e é comunicante com outro quarto clássico.

Preço do
pacote p/ pax
desde:

730€

Sheraton Porto Hotel & Spa: “Um destino na

cidade do Porto”
O Sheraton Porto Hotel & Spa oferece-lhe um
ambiente acolhedor. Localizado no centro da
cidade, envolvido pelo bulício da zona de negócios,
o Sheraton Porto dá-lhe a possibilidade de explorar
o segredo mais bem guardado na Europa!
Único, distinto e autêntico, o Porto é, tal como o seu
vinho, um tesouro que se deve apreciar lentamente...
A uma curta distância do centro, relacione-se com
os 2000 anos de história da cidade e experiencie o
vinho do Porto diretamente da sua terra natal.
Os seus 266 quartos, acessíveis por três elevadores
panorâmicos, oferecem-lhe o conforto para uma
estadia relaxante. Os quartos aliam inovação e
modernidade ao conforto, num ambiente único para
trabalho ou lazer.

Serviços:

Desfrute da variedade de serviços: o requintado
Restaurante Porto Novo, o Bar New Yorker com um
ambiente diferenciado e o moderno e luxuoso The
Spa.
Usufrua de acesso gratuito ao Club Lounge,
pequeno-almoço incluído e internet.

Preço do
pacote p/ pax
desde:

710€
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