4 Dias

Preços a partir de:

290€

Entre FAMÍLIA

AMIGOS

&

O

programa pensado para ser vivido em
família ou entre amigos!

Vá, saia da rotina e visite o douro onde a diversão é garantida!
Bons vinhos, boa comida, tours exclusivos, aventura ou mesmo um
picnic descontraído à sombra de uma Oliveira, são a fonte de momentos
únicos e inesquecíveis com a melhor companhia de sempre.

Momentos inesquecíveis em família ou entre amigos!

Incluído:

4 Dias

Preços a partir de:

290€

Incluído

- Estadia de 3 noites em alojamento
- Visita guiada, e almoço vínico comentado na “Quinta
Nova Nossa Senhora do Carmo”
- Passeio privado num barco vintage
- 5 Transferes
- A escolha entre 1 das seguintes experiencias
Opção 1 - Canoagem no Alto Douro Vinhateiro
Opção 2 - Tour de bicicleta
Opção 3 - Visita guiada, prova de vinhos e almoço à
escolha: no restaurante da quinta ou um piquenique

VISITA & PROVA
isita
guiada
e
almoço
vínico com prova de vinhos
V
comentada

A Quinta Nova de Nossa
Senhora do Carmo é um local de extrema
beleza, no coração do Douro, propriedade
da família Amorim desde 1999. Com uma
história superior a 250 anos e uma fachada
muito bem conservada, faz a passagem por
esta Quinta, única e obrigatória.
A experiência começa com uma visita
guiada pela adega, datada de 1764, o
Atelier do Vinho, a sala de barricas e a
garrafeira subterrânea, onde envelhecem
os melhores lotes selecionados pela
família Amorim. No final, é reservado no
restaurante “conceitos” um almoço menu
“4 Momentos” (2 entradas + prato principal
+ sobremesa) acompanhado com a prova
de 3 vinhos comentada pelo enoturista.

PASSEIO EXCLUSIVO

Passeio

de barco privado

Depois de uma almoço clássico e
glamoroso, servido na “Quinta Nova
- Luxury Winery House”, termine o
dia com um passeio de 2 horas, no
rio Douro, a bordo de um charmoso
barco vintage. Um transfere diferente
e exclusivo, sempre com vista sobre
paisagens de beleza singular.

Descontraia, beba um copo de vinho,
cante, dance e registe o momento!
O cenário e diversão prometem
as melhores selfies com a familia e
amigos.

ESCOLHA 1 EXPERIÊNCIA
OPÇÃO 1, 2 ou 3

O

PÇÃO1

Canoagem na região
Alto Douro Vinhateiro
Percurso a realizar na região
de Alto Douro Vinhateiro,
onde poderá contemplar
o rio Douro, vinhas e
Quintas no seu estado
natural. Um percurso para
se remar com calma e
usufruir da sua paisagem
desde o seu inicio (Pocinho)
até à foz do rio Sabor.
Aqui, dados os últimos
mergulhos na praia fluvial,
o grupo será conduzido
até a uma taberna típica
na
aldeia
piscatória
“Sabor” para um almoço
servido com simplicidade
e
autenticidade,
mostrando
os
sabores
tradicionais da localidade.

O

PÇÃO 2

Bike Tour no Douro
Um passeio de bicicleta
pela região da Régua onde
percorrerão um conjunto de
diferentes caminhos com
paisagens
deslumbrantes
para as vinhas e rio Douro.
Todo o percurso é adaptado
à idade, ao nível de
experiência e condição
física dos participantes.
Uma forma diferente e
divertida de conhecer o
Douro e seus encantos.

ESCOLHA 1 EXPERIÊNCIA
OPÇÃO 1, 2 ou 3

O

PÇÃO 3 Tour
e degustação de
vinhos, e almoço.
Quinta da Pacheca é uma das
mais famosas propriedades
no Douro, tendo sido a
primeira a obter garrafas
de vinho com a sua própria
marca. Agora, a Quinta da
Pacheca é uma botique e
hotel inteiramente dedicada
ao turismo gastronómico e
vínico.
Será guiado por toda a
Quinta, conhecendo a
sua história, assim como o
processo da confeção do
vinho que é produzido. A tour
termina com a degustação de
4 vinhos (2 Porto + 2 Douro)

Para a sua refeição, escolha:
Almoço vínico no
restaurante conduzido pelo
chefe Carlos Pires. Incluído:
1 aperitivo + prato principal
+ sobremesa + café + vinho
seleção Pacheca, água
mineral ou refrigerante
ou
Piqueniqe relaxante
na Quinta Incluído: pão
tradicional, azeitonas, tartes,
presunto, fruta, queijos e
bebidas

ALOJAMENTO

Casa Nossa Sª do Carmo

C

ASA NOSSA SENHORA DO
CARMO. Inaugurada em 2014,

a casa disponibiliza um acolhedor
e confortável espaço, combinando um
estilo moderno com a história do seu
passado. associado à cultura da vinha e à
produção do famoso vinho do Porto. Os
lagares e a adega são um dos pontos de
interesse a que os visitantes não ficarão
indiferentes. Atualmente, a casa tem uma
pequena propriedade de 3 hectares que
ainda produz uvas e azeitonas.
A Casa Nª Sra. do Carmo oferece ainda
uma vista panorâmica para o vale do
Douro e para as montanhas circundantes
com os típicos socalcos e vinhedos. É sem
dúvida um local diferente para passar uns
momentos relaxantes, onde a calma, a
tranquilidade e a natureza nos rodeiam.

Preço por
pessoa desde:

300€

ALOJAMENTO

Quinta da Pitarrela

Q

UINTA DA PITARRELA Com
uma piscina exterior sazonal e
um terraço para banhos de sol,
a Quinta da Pitarrela está localizada em
Peso da Régua, a 2,7 km do Museu do
Douro. As suas acomodações climatizadas
incluem uma televisão de ecrã plano com
canais por satélite. Algumas unidades têm
uma área de refeições e/ou um terraço,
além de uma cozinha com uma máquina
de lavar louça. Cada unidade possui ainda
uma casa de banho privativa com um
chuveiro ou uma banheira. São fornecidas
toalhas.
Esta propriedade também tem uma das
localizações melhor pontuadas em Peso
da Régua e é recomendado pela boa
relação preço/qualidade em Peso da
Régua!

Preço por
pessoa desde:

290€

ALOJAMENTO

Quinta do Vallado

Q

UINTA DO VALLADO

Preço por
pessoa desde:

Composto por duas unidades
hoteleiras, o Hotel Rural concluído
em 2012, e projetado pelo Arq. Francisco
Vieira de Campos, para cuja construção
se utilizou essencialmente o xisto e a
Casa Tradicional, que outrora pertenceu
a Dona Antónia Adelaide Ferreira - a
lendária Ferreirinha.
No seu todo, a Quinta do Vallado dispõe
de 13 quartos, 5 no edifício histórico da
Quinta e 8 quartos no novo edifício. Todos
os quartos e suites estão equipados com
ar condicionado, com televisão e acesso
Wi-Fi gratuito. Dispõe de infraestruturas,
como piscina, programas de passeios
pedestres, de bicicleta, de barco e de
jipe, sessões de pesca no rio, piqueniques
campestres, as aulas de cozinha
tradicional, as provas de vinho e os cursos
de iniciação à prova.

380€

ALOJAMENTO
Casa da Horta

C

ASA DA HORTA A Casa da Horta,
localizada em arredores tranquilos, de
frente para a paisagem do Rio Douro,
apresenta uma piscina exterior. A unidade
está situada no Peso da Régua, a 1,7 km da
estação ferroviária local.
O encantador alojamento com 3 quartos
apresenta uma sala de estar com uma vista,
lareira, televisão por cabo, leitor de DVD e
base de ligação para iPod. Dispõe de uma
cozinha completa com uma máquina de
lavar louça e um micro-ondas.Os hóspedes
podem preparar as suas refeições na cozinha
à sua disposição. Como alternativa, o centro
de Peso da Régua está a 3 minutos de carro
e possui vários restaurantes tradicionais.
Poderá desfrutar de uma série de
actividades no local ou nos arredores, tais
como ciclismo, pesca e caminhadas. O
Museu do Douro encontra-se a 2,9 km da
casa.

Estas são as nossas sugestões. Escolha onde deseja
ficar, nós faremos o resto. Se ainda assim, deseja
algo diferente, não hesite em nos contactar!!

Preço por
pessoa desde:

410€
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