5 Dias

Preços desde:

330€

Douro 5 Sentidos

Região
“templo” de inspiração
para poetas, escritores,
pintores e outros criadores.
Guiados por uma beleza “agreste”
tão demarcada pelo seu rio, deixaram-se
elevar pelos seus 5 sentidos a um expoente
máximo de criação.
Venha ao Douro com tempo e deixe-se guiar
pelas nossas sugestões pensadas ao ínfimo
pormenor. Pretendemos apresentar-lhe
bons exemplos de criação (essencialmente
vínica) da região. Mas… o que nos
verdadeiramente inspirou, é algo que
ainda vai descobrir e quiçá, inspirar
os seus sentidos nas suas
próprias criações.

Templo de inspiração...

5 Dias

Incluí:

Preços desde:

330€

4 noites de alojamento;
Passeio no rio Douro em Veleiro Privado com:
skipper (2 horas);
Visita e prova de vinhos em 3 quintas com produção
de vinhos prestigiada da região;
1 Almoço Vinico;
Escolha uma das experiencias:
- Participação em um Workshop culinário com o
Chef do Pacheca Wine House Hotel “Tapas ou
entradas regionais”;
- Piquenique na quinta da Pacheca sempre com
vinho da Pacheca a acompanhar;

Descrição Completa:

no rio Douro em
P asseio
veleiro privado com skipper:
Faça uma visita ao Douro e venha
passar duas horas excecionais a
velejar e a mergulhar nas águas
do rio Douro. Deixe-se ir…sinta o
vento, as águas e maravilhe-se pela
magnífica paisagem considerada
Património Mundial da UNESCO. A
acompanhar, como não podia faltar,
um cálice de vinho do Porto.

V

isita, provas e outras experiências em 3 prestigiadas
quintas do Douro: Veja a descrição detalhada:

Quinta Nova de Nossa
Srª do Carmo: A Quinta
Nova de Nossa Senhora
do Carmo é um local de
extrema beleza, no coração
do Douro, e propriedade da
família Amorim desde 1999.
Com uma história superior
a 250 anos, a quinta exibe
uma traça conservada e o
edifício original da adega de
1764, após intervenções a
cargo do Arquitecto Arnaldo
Barbosa. Mas a quinta é
muito anterior a 1764 e
história confirma-a como uma
grande terra pertencente
à Casa Real Portuguesa,

tendo sido identificado o
seu primeiro proprietário em
1725. A adega vinificava mais
de 3.500 pipas de vinho, de
parcelas e quintas vizinhas,
tendo sido logo «integrada
na primeira demarcação da
região». Os locais históricos
que ainda hoje estão
preservados dão a perceber
todo este peso histórico.
Incluido: Winetour, Prova
de 4 vinhos (Porto e
Douro), um almoço “3
Momentos” no Conceitus
Winery Restaurant (s/
bebidas).

Quinta das Carvalhas
Real Companhia Velha: A
Quinta das Carvalhas é uma
propriedade de grande beleza
e espetacularidade, com
uma posição predominante
na encosta da margem
esquerda do Rio Douro no
Pinhão, que se estende pelas
encostas da margem direita
do afluente Rio Torto. As mais
antigas referências escritas
sobre a Quinta remontam
a 1759, estando as suas
magníficas Vinhas Velhas,
de plantação pós-filoxerica,
a atingir a respeitável idade
de um século.Esta magnifica
propriedade atinge os 600
hectares de superficie,

que integram 120 hectares
de vinha intercalados por
belíssimas florestas, matos
mediterrânicos e olivais
centenários.
Incluido: 1 visita
personalizada a toda a
quinta com duração de 2
horas. Nesta visita sentirá
de perto a grandiosidade
desta Região através de
uma explicação detalhada
de todo o cenário que
a Quinta lhe oferece.
Termina com uma prova
de um vinho DOC Douro
tinto, um vinho DOC Douro
Branco e um Vinho do
Porto Tawny superior.

Quinta da Pacheca: A Quinta
da Pacheca é uma das mais
conhecidas propriedades
do Douro, tendo sido das
primeiras a engarrafar vinhos
com a sua marca. É num
documento datado de Abril
1738 que pela primeira vez
se faz referência à Quinta
chamada “da Pacheca”
por ser sua proprietária D.
Mariana Pacheco Pereira.
Nessa altura, a Quinta era um
conjunto de vinhas adquiridas
através dos tempos aos
conventos de Salzedas e de S.
João de Tarouca.

Incluido: Visita Guiada à
Quinta da Pacheca (Vinha,
Lagares, Adega Velha/
Garrafeira) com prova
de 3 Vinhos do Douro
e 1 Vinho do Porto +
1 Vintage ou LBV. E a
escolha de 1 das seguintes
experiências: Workshop
de culinária “Tapas ou
Entradas tradicionais”
com o Chef Wine House
Hotel ou 1 Piquenique na
tranquilidade da quinta
com: bola tradicional,
pão, azeitonas, empadas,
pataniscas de bacalhau,
enchidos, biscoitos
artesanais, fruta, águas,
vinho branco e vinho tinto.

Alojamento:

Preço do
pacote p/ pax
desde:

460€

Quinta Nova - Luxury Winery House: A Quinta Nova Luxury
Winery House, o 1º hotel vínico em Portugal, nasceu da
reconstrução da antiga casa senhorial oitocentista, em plena
harmonia com a natureza, nesta propriedade de 120 hectares.
Hotel com convite para integrar a rede Relais & Chateaux.
Alojamento:
11 quartos, duplos (queen ou king size) e twin, com vista
sobre as vinhas e rio.
Os 5 quartos Terrace contactam com um alpendre exterior
sobre a vinha velha.
Os 6 quartos Premium estão localizados na casa senhorial
principal.
Bar de cortesia, Serviço de abertura de cama e Mimos do
Chefe.
Amplas casas de banho revestidas a xisto polido, na maioria
com janela para o exterior.
Amenities biológicos, Roupão e set de almofadas
Sofá e LCD; telefone; livros e revistas.

Preço do
pacote p/ pax
desde:

340€

LBV House Hotel: O LBV House Hotel é uma
recente e moderna unidade hoteleira da vila do
Pinhão que beneficia de uma vista privilegiada sobre
o rio Douro.
Com as suas paredes de xisto, o LBV House
Hotel encaixa-se de forma perfeita na paisagem
circundante, mimetizando os tradicionais socalcos
que gerações de homens e mulheres foram erguendo
ao longo dos últimos séculos, criando verdadeiros
jardins suspensos.
Esta ligação ao lugar dá um charme muito especial ao
hotel, que consegue aliar panorâmicas arrebatadoras
ao conforto e à sofisticação próprias de uma unidade
hoteleira moderna e intimista.

Preço do
pacote p/ pax
desde:

400€

Quinta de La Rosa: Pela sua localização privilegiada
junto ao rio douro, a quinta de la rosa proporcionalhe uma oportunidade única de ficar numa quinta
onde a vinha e o vinho estão sempre presentes.
Com um total de catorze quartos diferentes e
suites privadas. Os hóspedes podem escolher entre
ficar na Casa Principal, absorvendo a atmosfera
e excentricidade com 100 anos de história, ou
quartos mais recentes especificamente concebidos
para alojamento na Quinta.

Estas são as nossas sugestões.
Se ainda assim procura algo diferente, fale
connosco. Connosco, você escolhe!!
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