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PALÁCIO DA BOLSA
Este edi cio está localizado no centro histórico da cidade, que é reconhecido
pela UNESCO como Património Mundial.
É um belo exemplar da burguesia liberal do Porto, e sua fachada neoclássica
oculta um grande edi cio, que levou mais de 60 anos para construir e onde
vários es los decora vos arquitetónicos se misturam.
É uma joia que abre suas portas ao Porto, tornando-se na principal sala da
cidade para receber os visitantes, desde indivíduos anónimos, até aos estadistas
mais ilustres e monarcas.
O Palácio da Bolsa não se limita a ser um mero local histórico, mas também é a
sede de uma ins tuição que se mantém viva, a va e par cipa va.
Este edi cio também é um templo de idéias nobre.
Centro Cultural e de Conferências, o Palácio da Bolsa é um espaço com
condições únicas para a realização de concertos, recepções, conferências,
incen vos, desﬁle de moda, feiras, leilões e eventos da mais variada natureza.

QUINTA DA PEDRA SALGADA
Momentos especiais merecem o encanto e a beleza de um lugar único.
A Quinta da Pedra Salgada, nas proximidades do Porto ao longo do rio Douro,
oferece as melhores e mais elegantes condições para celebrar solenemente o
evento dos seus sonhos.
O charme, requinte e exclusividade deste lugar garante o seu sucesso e
transformar um momento efémero numa lembrança para a vida.
Desfrute de uma paisagem deslumbrante e todos os mistérios que o Douro e os
seus arredores oferecem.
Na Quinta da Pedra Salgada, tradição e inovação coexistem em perfeita
harmonia, com a versa lidade necessária para qualquer evento.
O máximo em conforto, a excelência, o proﬁssionalismo, a eﬁciência e a eﬁcácia
para a concre zação do seu evento.
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TAYLOR'S & BARÃO DE FLADGATE
Aproveite ao máximo a sua viagem ao Porto, visitando as caves Taylor, seguida
duma sumptuosa refeição no restaurante Barão de Fladgate. São experiências
únicas com uma maravilhosa combinação de produtos em locais cheios de
história.
Pode experimentá-los ou nas caves Taylor ou na Quinta dos Barões na Real
Companhia Velha. Há uma seleção de espaços ín mos e familiares para 10
pessoas, locais públicos ou modernas salas de banquetes até 1200 pessoas, para
a realização do seu evento.
O Barão de Fladgate é um espaço emblemá co e visita obrigatória na
gastronomia do Porto e Norte de Portugal: aparece nos guias de todo o mundo
como um lugar que não se deve perder.
Desfrute de vistas deslumbrantes sobre o Porto e o Rio Douro a par r do terraço
ou dos belos jardins, enquanto saboreia uma riqueza de pratos tradicionais
portugueses, acompanhados pelos melhores vinhos portugueses e, claro, um ou
dois cálices de Vinho do Porto.

PORTO CALÉM
As caves Calém estão localizadas numa das áreas mais bonitas de Vila Nova de
Gaia, com o Rio Douro mesmo em frente e uma fantás ca vista panorâmica e
histórica da cidade.
Cálem tem vindo a produzir vinho do Porto de alta qualidade desde 1859,
amplamente reconhecido através de sucessivos prémios internacionais.
Visite as caves onde envelhecem os vinhos por muitos anos, até que consigam o
equilíbrio perfeito e aprenda a dis nguir os diferentes aromas e sabores numa
degustação de vinhos.
Saber mais sobre a paisagem única da região demarcada do Douro e conhecer as
caracterís cas que fazem deste vinho especial e único.
Faça parte de uma experiência inesquecível, que irá ensiná-lo a realmente
apreciar um vinho do Porto.
As adegas são um lugar privilegiado para eventos sociais e empresariais, bem
como o local ideal para organizar reuniões, coquetéis e refeições especiais
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