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THE YEATMAN

Localizado no centro de uma das mais importantes capitais vínicas europeias, o 
The Yeatman é um paraíso para amantes do vinho e o des�no primordial para 
quem desejar explorar os prazeres do extraordinário vinho que tem o nome da 
cidade, o vinho do Porto.
Com a mais abrangente cave de vinhos portugueses do Mundo, o The Yeatman 
estabeleceu parcerias com muitos dos melhores produtores de vinhos 
portugueses que par�cipam ac�vamente em programas de provas, seminários e 
jantares vínicos organizados pelo Hotel. Os quartos e as suites são 
personalizados pelos nossos parceiros vínicos com a colaboração de fotografias e 
outros objectos decora�vos, proporcionando um conhecimento da história e do 
ambiente que caracteriza cada adega. A decoração em cada quarto e suite é 
discreta e única.
Para complementar as ac�vidades vínicas do The Yeatman, podem ser 
organizadas visitas às quintas e vinhas das regiões vínicas do Vale do Douro, 
Minho, Dão e Bairrada, todas facilmente acessíveis por estrada.

VINTAGE HOUSE HOTEL

O Vintage House Hotel beneficia de uma localização idílica e tranquila à beira-rio 
no Pinhão, no verdadeiro coração do Vale do Douro. O Douro é a mais an�ga 
região demarcada de vinhos do mundo, com uma paisagem de cortar a 
respiração e considerada Património Mundial pela Unesco. A região oferece aos 
seus visitantes uma das experiências vínicas mais inesquecíceis. No Vintage 
House, encontrará uma recepção calorosa, um excepcional nível de conforto e 
uma atmosfera agradável num elegante refúgio rús�co e clássico.
O The Vintage House Douro proporciona-lhe um contacto priveligiado com o 
mundo dos vinhos, promovendo todo um conjunto de acções organizadas. No 
âmbito destas acções, propomo-nos dar-lhe a conhecer os vários es�los e �pos 
de vinhos, da casta ao copo, e explicar porque mo�vo o vinho é um néctar 
divino, tão apreciado em todo o mundo. Pela sua ambiência, o Library Bar e a 
Loja do Vinho são os locais eleitos para as provas de vinhos.
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QUINTA DO VALLADO WINE HOTEL

A Quinta do Vallado, construída em 1716, é uma das Quintas mais an�gas e 
famosas do Vale do Douro. Pertenceu à lendária Dona Antónia Adelaide Ferreira 
e mantém-se até hoje na posse dos seus descendentes. Situa-se nas margens do 
Rio Corgo, um afluente do Rio Douro, mesmo junto à foz, perto da localidade de 
Peso da Régua. Durante cerca de 200 anos a Quinta do Vallado teve como 
principal ac�vidade a produção de vinhos do Porto, comercializados 
posteriormente pela Casa Ferreira (que pertencia à Família). Desde 2005, a 
Quinta do Vallado pode receber hóspedes no seu confortável Wine Hotel. 
Composto por duas unidades hoteleiras, o Hotel Rural concluído em 2012, para 
cuja construção se u�lizou essencialmente o xisto. No seu todo, a Quinta do 
Vallado dispõe de 13 quartos, 5 quartos no edi�cio histórico da Quinta e 8 
quartos no novo edi�cio. Todos os quartos e suites estão equipados com ar 
condicionado, com televisão e acesso Wi-Fi gratuito.

QUINTA NOVA WINE HOTEL 

Amorim é nome de uma família que se vem destacando no panorama 
empresarial português, como líder mundial na indústria da cor�ça, mas 
igualmente em áreas dis�ntas que vão da banca às novas tecnologias e, mais 
recentemente, aos produtos naturais de elevada qualidade, como os vinhos do 
Douro e o Vinho do Porto. A família Amorim voltou-se para a região do Douro, 
com a aquisição da Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo em 1999. É um 
hotel não-fumador. O reencontro com a tradição permite aos clientes 
escolherem entre os 11 quartos com vista panorâmica para a vinha e para o rio, 
com o máximo conforto. O hotel da Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo 
dispõe de várias estruturas, possíveis palcos para momentos memoráveis. Entre 
jardins, a piscina ou a esplanada do Wine Bar, o jardim de inverno, a sala de 
crianças e os locais históricos da propriedade, como miradouro, pomares e as 
capelas, todos os espaços podem ser o local de degustação de um bom vinho ou 
do melhor da gastronomia regional.

incoming@transalpino.pt www.transalpino.ptRNAVT 1879

Vínicos

Hotéis


	Page 1
	Page 2

