3 Dias

Preços desde:

240€

Romance D’ouro

Com um
início de um novo
ano a “vida desperta”: os
dias crescem, o sol aparece, a
primavera espreita e a vontade
de sair cresce, especialmente a
dois!
Inspirados nos bons ventos
primaveris organizamos um
programa perfeito para viver a
dois, com calma, romance e
um cenário de cortar a
respiração.

Incluí:

3 Dias

Preços desde:

Incluí:

240€

2 noites de alojamento à escolha entre:
Quinta do Vallado
Wine House Hotel - Quinta da Pacheca
Vila Galé Douro
Jantar de degustação
Passeio privado de veleiro com skipper

Descrição Completa:

J antar de Degustação

Provar, sentir,
conhecer um pouco melhor a região em
ambiente sofisticado foi a nossa escolha para o
jantar. Tem à sua disposição para escolha dois
restaurantes “Castos e Pratos” e DOC”.
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Faça a sua escolha, nós reservamos!

astos e Pratos

Tem ao seu dispor
um restaurante com
gastronomia moderna
e criativa, nunca
esquecendo os sabores
durienses.Concebido
para a realização de
eventos, lançamento
de vinhos e provas com
enólogos. No Castas
& Pratos funciona um
“Wine Bar” onde a
diferença comanda,
tanto no conceito
como na decoração, é
um espaço onde têm
o prazer de degustar
os nossos vinhos e

acompanhar com os
mais variados produtos
Gourmet, podendo
ao mesmo tempo
desfrutar de uma noite
num ambiente muito
agradável.

Inclui: Escolha

entre dois menus
de degustação com
harmonização de vinhos
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OC A matriz
criativa dos
pratos de Rui
Paula centra-se
na utilização de
produtos genuínos
da tradição culinária
portuguesa com
recurso a técnicas
e concepções
modernas. Rui
Paula busca
incessantemente
novas nuances que
valorizem os aromas,
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asseio no rio
Douro em
veleiro privado
com skipper
(2horas) Dê uma

sabores e texturas
dos produtos. A
sua culinária está
ligada a sensações
e memórias antigas.
Desperta os sentidos
e estimula o prazer
de comer. É uma
cozinha de inspiração
transmontanoduriense a que
confere um cunho
pessoalíssimo e
contemporâneo

se ir…sinta o vento,
as águas e maravilhese pela magnífica
paisagem considerada
Património Mundial
fuga ao Douro e venha da UNESCO. A
acompanhar, como
passar umas horas
excecionais a velejar e não podia faltar, um
a mergulhar nas águas cálice de vinho do
Porto.
do rio Douro. Deixe-

Alojamento:

Preço do
pacote p/ pax
desde:

260€

Wine House Hotel**** - Quinta da Pacheca
Ex-libris da Quinta da Pacheca, o The Wine
House Hotel é uma das mais conhecidas unidades d e
‘turismo de charme’ do Douro e tem sido alvo de várias
distinções a nível internacional. Tendo na vinha e no vinho
a sua inspiração e ambientes, conjuga a imagem moderna e
avant-garde com sobriedade e elegância e está vocacionado
para o turismo gastronómico e enológico.
O hotel está instalado numa casa típica do Séc. XVIII, restaurada
com respeito pela arquitetura original, e mantém vivo o
espírito familiar da quinta, até no mobiliário e no conforto
proporcionado pelos 15 quartos, todos eles diferentes entre
si e envoltos num ambiente nobre. Acrescem a excelência
no acolhimento, a beleza da paisagem em cada estação e a
garantia de bem-estar e sossego.
Todos os quartos são autênticos, diferentes entre si,
climatizados e com casa de banho privada. Alguns dos
quartos tem uma varanda privativa.
Os hóspedes podem ainda desfrutar de cozinha gourmet
confeccionada com produtos locais no restaurante, que
oferece vistas panorâmicas sobre a paisagem circundante.

Preço do
pacote p/ pax
desde:

240€

Quinta do Vallado

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 quartos 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 um conjunto 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

Preço do
pacote p/ pax
desde:

480€

Vila Galé Douro****

m hotel de charme esculpido sobre toda a encosta
do Douro, mesmo em frente à Régua, que cativa
qualquer um pela vista deslumbrante sobre o rio.
Os 38 quartos distribuídos pelos cinco pisos
do hotel apresentam-se modernos e com uma
decoração contemporânea. O restaurante Inevitável,
de inspiração regional e com assinatura do Chef
Francisco Ferreira, conquista pelos sabores ricos e
tradicionais. Já o Spa Satsanga com piscina interior
e um jacuzzi exterior enquadrado na paisagem criam
um ambiente de tranquilidade e relaxamento. É a
combinação de todos estes serviços que tornam
esta unidade no Douro única.

Outras Experiências

Show- Cooking
Workshop de Culinária
PIC-NIC em Quintas Vínicas
Provas de Vinhos
Visitas a adegas
Passeios todo o Terreno pelas vinhas do
Douro
... e muito, muito mais!!

Your key

to access

Portugal
Mais informações ou Reservas:
T: 252 314 582 / 3
918 31 5319
info@gogal.pt

