
VIVER O VALE DO DOURO



15 ANOS DE ENOTURISMO NO DOURO



O LUGAR IDEAL PARA RELAXAR 
E APROVEITAR A VIDA

www.quintanova.com



ORGULHAMO-NOS DE SER O ENOTURISMO 
MAIS PREMIADO EM PORTUGAL E PARA 

CONTINUARMOS A MERECER A SUA 
CONFIANÇA OFERECEMOS GARANTIAS 

EXTRAORDINÁRIAS.

www.quintanova.com



Garantias Extraordinárias Quinta Nova

• Entregamos a todos que nos visitam, um plano individual de

proteção com uma lista das 10 recomendações mais

importantes na prevenção do COVID-19;

• Garantimos uma área separada com circuito próprio para

check-in, localizado no rés-do-chão e check-out, no 1º andar;

• Disponibilizamos o check-out presencial, com marcação

prévia de horário e possibilitamos o check-out não presencial;

• Garantimos a lotação máxima de 8 quartos por dia em vez

dos atuais 11, afim de garantir o período de arejamento do

quarto e reduzir a aglomeração de hóspedes nas zonas

comuns;

• Todos os quartos têm janelas grandes para o exterior, casa

de banho e wc separados; reforçamos os produtos de

acolhimento e amenities com o gel desinfetante e máscaras

cirúrgicas;

• Dispomos de um quarto reservado e sempre bloqueado

para o isolamento de qualquer caso suspeito;

• Nas áreas comuns e junto aos dispensadores de

desinfetantes antibacterianos, disponibilizamos um

dispensador de luvas descartáveis e sempre que solicitado

cedemos máscaras cirúrgicas gratuitamente;

• Atribuímos uma mesa única de refeição por cada reserva de

quarto ao longo de toda a estadia;

• Atribuímos zonas diferenciadas de estar em toda a unidade

para hóspedes e visitantes;

• No serviço de pequeno-almoço ajustamos o serviço de

alimentação e bebidas de acordo com as recomendações

atuais de segurança alimentar garantindo que todo o serviço é

efetuado de forma individual e não partilhada e reforçamos a

o serviço de água com limão;

• Asseguramos os transferes privados do apeadeiro

ferroviário/ cais do Ferrão apenas com um motorista por dia e

a correta higienização interior do veiculo após cada serviço;

• Garantimos o arejamento das unidades de enoturismo três

vezes por dia, com um plano diário por áreas.

Na Quinta Nova de Nossa 
Senhora do Carmo, o 
enoturismo baseia-se na 
proximidade e na vivência 
do dia-a-dia da nossa 
propriedade.
Juntos queremos celebrar 15 
anos de atividade e face à 
situação excecional COVID-
19 desenvolvemos um 
conjunto de medidas 
adicionais às recomendações 
da OMS e DGS.

www.quintanova.com



5 DE JUNHO

Reabertura Oficial
www.quintanova.com



UM ESPAÇO RENOVADO 
EM 2020

www.quintanova.com



DESFRUTE DE GRANDES VINHOS E APRECIE A 
CALMA E O AMBIENTE FANTÁSTICO QUE ATRAI 

VISITANTES DE TODO O MUNDO.

www.quintanova.com



ÁREAS 
SOCIAIS
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QUARTOS 
PREMIUM
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QUARTOS 
TERRACE
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NOVO 
MENU 
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PEQUENO ALMOÇO
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SLOWLIVING NO DOURO
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SEJA O PRIMEIRO  HÓSPEDE 
NA RENOVADA CASA DA QUINTA NOVA 

E DESCUBRA O PRAZER 
DE VIVER NO DOURO

www.quintanova.com



SLOWLIVING NO DOURO
Desenhámos 4 programas de estadias de 3 a 5 noites para famílias e individuais que 

apreciem o sossego, o bom vinho e o contato com a natureza. O objetivo é que desfrutem 
de uma vida mais slow no Vale do Douro; por isso demos-lhe um tema: “ Slowliving no 
Douro” e em contrapartida oferecemos um voucher de oferta no valor de 150 € para 

usufruir durante a sua estadia.

Venha viver 3 dias na Quinta Nova
Venha viver 3 dias em família na Quinta Nova

Venha viver 5 dias na Quinta Nova
Venha viver 5 dias em família na Quinta Nova

UM DIA NO DOURO AUTÊNTICO
Criamos 3 programas de um dia para pessoas que querem usufruir de uma 

experiência autêntica numa quinta vinhateira do Douro. Estes programas não são 
compatíveis com os programas de estadia “ Slowliving no Douro”.

Viva a vida na Quinta Nova
Tudo é autêntico na Quinta Nova

Faça o seu vinho em família na Quinta Nova
www.quintanova.com



Ficar alojado na casa da Quinta Nova de Nossa Senhora

do Carmo é sentir o ambiente de uma grande casa de família

portuguesa, numa das quintas mais emblemáticas da região

do Douro.

A decoração mais clássica dos quartos Premium da casa

oitocentista conferem um ambiente mais íntimo e

autêntico, e nos quartos terrace superior do alpendre a

decoração em harmonia com a natureza envolvente

combina com tons quentes e terrosos conferindo um ar

mais natural e tranquilo. O enquadramento é todo ele

único e voltado para o rio Douro com vistas soberbas

para os socalcos de vinha centenária. Um cenário

paisagístico literalmente de cortar a respiração que

pode ser apreciado desde as salas interiores com acesso

exclusivo aos hóspedes, como a sala de inverno

carregada de luz e que convida a uma pausa para a leitura

ou mesmo na sala de bar localizada no 1º andar.

O lugar é ideal para viver a vida com calma, desfrutar de

grandes vinhos e apreciar uma comida

genuinamente saborosa no restaurante Conceitus.

ESTADIA EXCLUSIVA NA CASA 
DA QUINTA NOVA

Reabrimos a nossa casa 

completamente renovada, 

mantendo as suas 

características de hotel de 

charme,  o seu carácter 

familiar e acolhedor, num 

edifício tradicional do 

Douro junto  à antiga  adega  

datada  de  1764.

www.quintanova.com



VENHA VIVER 3 DIAS 
NA QUINTA NOVA

QUARTO TERRACE SUPERIOR
665€ por pessoa

QUARTO PREMIUM
715€ por pessoa 

. 3 noites de alojamento em quarto duplo regime meia

pensão ( bebidas não incluídas)

. Pequeno-almoço

. Aperitivo ao pôr do sol com vinho Quinta Nova (sumo para as

crianças)

. Jantar no Conceitus Winery Restaurant – menu degustação 3

momentos ( bebidas não incluídas);

. Caminhada revigorante pelos trilhos da vinha da Quinta Nova

. Experiência “Sunset Wine Boat”

. Visita guiada à adega e ao Wine Museum

. Experiência “Vinhos e Tapas no Patamar Kitchen” (prova

clássica de 3 vinhos Quinta Nova acompanhada por uma

deliciosa tábua de queijos e enchidos regionais)

Condições

. Programa válido na compra até 31 de Julho para reservas

efetuadas entre 5 de Junho e 31 de Outubro 2020

SLOWLIVING NO DOURO

www.quintanova,com

VOUCHER OFERTA 150 €

Para usufruir durante a sua estadia na compra de 

vinhos ou consumos de restaurante/bar.

(Voucher válido até 31 de Outubro de 2020 para reservas 

efetuadas até 31 de julho)

www.quintanova.com



QUARTO PREMIUM
775€ por pessoa

Oferta do alojamento para crianças até aos 12 anos
no quarto dos pais (max. 2 crianças por quarto)

SLOWLIVING NO DOURO

www.quintanova,com

VOUCHER OFERTA 150 €

Para usufruir durante a sua estadia na compra de 

vinhos ou consumos de restaurante/bar.

(Voucher válido até 31 de Outubro de 2020 para reservas 

efetuadas até 31 de julho)

VENHA VIVER 3 DIAS 
EM FAMÍLIA NA QUINTA NOVA

. 3 noites de alojamento em quarto premium regime meia

pensão (bebidas não incluídas)

. Pequeno-almoço

. Aperitivo ao pôr do sol com vinho quinta nova (sumo para as

crianças)

. Jantar no Conceitus Winery Restaurant – menu degustação 3

momentos e menu infantil para as crianças

. Caminhada revigorante pelos trilhos da vinha da Quinta Nova

à descoberta dos pomares e da capela de Nossa Senhora do

Carmo acompanhada por uma cesta piquenique preparada pelo

nosso Chef

. Visita guiada à adega e WineMuseum e oferta de 50% desconto

na aquisição de uma prova de vinhos

. Experiência “Enólogo por um dia” – criação de lote,

engarrafamento, arrolhamento, criação da imagem e

rotulagem da garrafa que levará para casa

Condições

. Programa válido na compra até 31 de Julho para reservas

efetuadas entre 5 de Junho e 31 de Outubro 2020

www.quintanova.com



SLOWLIVING NO DOURO

www.quintanova,com

OFERTA DA 5ª NOITE

RESERVE 4 NOITES  

NÓS OFERECEMOS–LHE A 5ª !

(Promoção válida até 31 de Outubro de 2020 para reservas 

efetuadas até 31 de julho)

. 5 noites de alojamento em quarto duplo regime meia

pensão (bebidas não incluídas)

. Pequeno-almoço

. Aperitivo ao pôr do sol com vinho Quinta Nova

. Jantar no Conceitus Winery Restaurant – menu degustação 3

Momentos

. Visita guiada à adega e Wine Museum

. Experiência “Vinhos e Tapas no Patamar Kitchen” (prova

clássica 3 vinhos Quinta Nova acompanhada por uma deliciosa

tábua de queijos e enchidos regionais)

. Experiência “Sunset Wine Boat”

. Experiência “Enólogo por um dia” – Criação de lote,

engarrafamento, arrolhamento, criação da imagem e

rotulagem da garrafa que levará consigo

. Caminhada revigorante pelos trilhos da vinha da Quinta Nova

Condições

. Programa válido na compra até 31 de Julho para reservas

efetuadas entre 5 de Junho e 31 de Outubro 2020

VENHA VIVER 5 DIAS 
NA QUINTA NOVA

QUARTO TERRACE SUPERIOR
975€ por pessoa

QUARTO PREMIUM
1045€ por pessoa 

www.quintanova.com



QUARTO PREMIUM
1380€ por pessoa

Oferta do alojamento para crianças até aos 12 anos
no quarto dos pais (max. 2 crianças por quarto)

SLOWLIVING NO DOURO

OFERTA DA 5ª NOITE

RESERVE 4 NOITES  

NÓS OFERECEMOS –LHE A 5ª !

(Promoção válida até 31 de Outubro de 2020 para reservas 

efetuadas até 31 de julho)

VENHA VIVER 5 DIAS 
EM FAMÍLIA NA QUINTA NOVA

. 5 noites de alojamento em quarto premium regime meia

pensão (bebidas não incluídas)

. Pequeno-almoço

. Aperitivo ao pôr do sol com vinho Quinta Nova (sumo para as

crianças)

. Jantar no Conceitus Winery Restaurant – menu degustação 3

momentos e menu infantil para as crianças

. Visita guiada à adega e Wine Museum e oferta de 50%

desconto na aquisição de uma prova de vinhos

. Caminhada revigorante pelos trilhos da vinha da Quinta Nova

à descoberta dos pomares e da capela de Nossa Senhora do

Carmo acompanhada por uma cesta piquenique preparada pelo

nosso Chef

. Experiência “Enólogo por um dia” – Criação de lote,

engarrafamento, arrolhamento, criação da imagem e

rotulagem da garrafa que levará consigo

. Experiência “Quinta Nova Wine Boat Tour”

Condições

. Programa válido na compra até 31 de Julho para reservas

efetuadas entre 5 de Junho e 31 de Outubro 2020 www.quintanova.com



UM DIA NO DOURO AUTÊNTICO

www.quintanova.com



EXPERIÊNCIAS INCONTORNÁVEIS 
NUMA QUINTA VINHATEIRA 

ONDE APETECE FICAR E NO MOMENTO 
DA PARTIDA SE PROMETE VOLTAR

www.quintanova.com



NOVAS 
EXPERIÊNCIAS

www.quintanova.com



Criamos experiências a não 

perder de vista!

Conhecer o Douro é 

conhecer as suas quintas, os 

seus patamares de vinha 

tradicional, as suas adegas, 

os seus vinhos e o povo de 

sorriso aberto. 

EXPERIÊNCIAS EXCLUSIVAS 
NA QUINTA NOVA

www.quintanova.com

Uma caminhada revigorante pelos trilhos da vinha da Quinta

Nova é uma boa forma de fazer exercício ao mesmo tempo que

explora as vinhas e locais históricos da Quinta, e para repor

energias uma cesta piquenique cuidadosamente preparada

pelo nosso Chef é a opção perfeita para um almoço leve em

pleno contato com a natureza.

A visita à adega e ao Wine Museum são uma experiência

obrigatória para quem visita o Douro vinhateiro e é no

Patamar Kitchen que poderá degustar os vinhos da Quinta

Nova, ao mesmo tempo que desfruta de uma deliciosa tábua de

queijos e enchidos com uma vista magnifica para os socalcos

de vinha e no rio Douro.

É também neste ambiente relaxado que poderá fazer o seu

próprio vinho numa atividade empolgante e bem divertida.

Finalmente, para uma experiência gastronómica inesquecível é

no Conceitus Winery Restaurant que deverá almoçar ou

jantar. Aberto em 2012, assumiu-se como o primeiro

restaurante de adega a abrir numa Quinta no Douro e um dos

destinos gastronómicos mais entusiasmantes da região!



UM DIA NA QUINTA NOVA
100€ por pessoa

160€ por  pessoa 
(com passeio de barco)

VIVA A VIDA
NA QUINTA NOVA
UM DIA NO DOURO AUTÊNTICO

. Visita guiada, à adega e Wine Museum seguida de

prova de vinhos clássica (3 vinhos Quinta Nova)

. Almoço no Conceitus Winery Restaurant: menu degustação
3 momentos harmonizado com a sugestão de vinhos do
enólogo e abertura a fogo de uma garrafa de Porto Vintage da
Quinta Nova.

Opção com passeio de barco

. Sugestão de passeio de barco com embarque e

desembarque no Ferrão (16h – 17h30)

Condições

. Programa válido na compra até 31 de Julho para reservas

efetuadas entre 5 de Junho e 31 de Outubro 2020

NUMA EXPERIÊNCIA ÚNICA, DEIXE-SE
CONQUISTAR PELA HISTÓRIA E

AUTENTICIDADE DA REGIÃO DURIENSE.

RESPIRE OS AROMAS DO DOURO E

PROVE AS CARACTERÍSTICAS DESTE

TERROIR.
NO CONCEITUS WINERY RESTAURANT 

DISFRUTE DE UM MENU DEGUSTAÇÃO

3 MOMENTOS CUIDADOSAMENTE 

HARMONIZADO COM A SUGESTÃO DE 

VINHOS DO ENOLOGO E NO FINAL  

EXPERIMENTE A ABERTURA A FOGO DE 

UMA GARRAFA DE VINHO DO PORTO 

VINTAGE!

Horário: 12h15

Duração aproximada
4h00 | 4h30 (sem passeio de barco)
5h30 | 6h00 (com passeio de barco)

www.quintanova.com



CAMINHADA NA QUINTA NOVA
40€ por pessoa

100€ NET  por  pessoa 
(com passeio de barco)

www.quintanova,com

TUDO É AUTÊNTICO 
NA QUINTA NOVA
UM DIA NO DOURO AUTÊNTICO

Horário: 10h30

Duração aproximada
4h00 | 4h30 (sem passeio de barco)
7h30 | 8h00 (com passeio de barco)

. Caminhada revigorante pelos trilhos da vinha da Quinta
Nova à descoberta dos pomares e da capela de Nossa Senhora
do Carmo

. Visita guiada, à adega e Wine Museum, seguida de

prova de vinhos clássica (3 vinhos Quinta Nova)

acompanhada por uma deliciosa tábua de queijos e enchidos

regionais

Opção com passeio de barco

. Sugestão de passeio de barco com embarque e

desembarque no Ferrão (16h – 17h30)

Condições

. Programa válido na compra até 31 de Julho para reservas

efetuadas entre 5 de Junho e 31 de Outubro 2020

EXPLORE  UMA  DAS  MAIORES  QUINTAS  

DO  VALE  DO  DOURO,  SEGUINDO UMA  

DAS  TRÊS  ROTAS  SINALIZADAS  AO  

LONGO  DE  8  KMS E  DESCUBRA  AS  

PARCELAS  DE VINHAS  E  OS  LOCAIS  

HISTÓRICOS  DA  QUINTA. NÃO   SE   

ESQUEÇA   DE   LEVAR   CONSIGO   O 

PROTETOR  SOLAR,  ÁGUA  E  BOA  
ENERGIA. NO FINAL, SABE SEMPRE BEM 

UMA PROVA DE VINHOS E A VISITA À  

ADEGA  E  AO  NOSSO  MUSEU. PODE  

AINDA  RESERVAR UM PASSEIO DE 

BARCO A BORDO DO SENHORA DO 
CARMO.

www.quintanova.com



ENÓLOGO POR UM DIA
140€ por pessoa
(visita, atividade, piquenique e 
barco) 

177€ NET  por  pessoa 
(visita, atividade, almoço Conceitus 
e barco) 
Oferta da experiência para crianças até aos 12 anos 

www.quintanova,com

FAÇA O SEU VINHO EM FAMÍLIA
NA QUINTA NOVA
UM DIA NO DOURO AUTÊNTICO

Opção
piquenique

. Experiência “Enólogo por um dia” – Criação de lote,

engarrafamento, arrolhamento, criação da imagem e

rotulagem da garrafa que levará consigo

. Caminhada revigorante pelos trilhos da vinha da Quinta Nova

à descoberta dos Pomares e da Capela de Nossa Senhora do

Carmo com cesta piquenique do nosso Chef

Opção almoço Restaurante Conceitus
. Almoço no Conceitus Winery Restaurant: menu degustação
3 Momentos harmonizado com a Sugestão de vinhos do
enólogo
. Passeio de barco com embarque e desembarque no Ferrão
(16h – 17h30)

Condições
. Programa válido na compra até 31 de Julho para reservas
efetuadas entre 5 de Junho e 31 de Outubro 2020

CRIE     O     SEU     PRÓPRIO     VINHO E 
SEJA ENÓLOGO POR UM DIA.

CONVIDE A SUA FAMÍLIA PARA ESTE 

PROGRAMA  QUE PODERÁ SER 

COMPLEMENTADO COM UMA 

REVIGORANTE CAMINHADA PELOS 
TRILHOS DA QUINTA NOVA E SE DESEJAR 

PODE RESERVAR UM DELICIOSO 

PIQUENIQUE OU UM ALMOÇO 

HARMINIZADO COM OS NOSSOS VINHOS 

NO TERRAÇO DO RESTAURANTE 

CONCEITUS!

OFERECEMOS ESTA EXPERIÊNCIA 

FANTÁSTICA AOS MAIS NOVOS ATÉ AOS 

12 ANOS!

Horário: 11h00

Duração aproximada
6h30 | 7h00

www.quintanova.com



AQUI O TEMPO É RELATIVO E 
FACILMENTE DARÁ POR SI A 
CONTEMPLAR O PÔR DO SOL 
DESLUMBRANTE SOBRE AS 

VINHAS E O RIO DOURO.

www.quintanova.com



RESUMO & CONDIÇÕES

ESTADIA 
SLOWLIVING NO DOURO

Tarifas por pessoa
OfertaPremium Superior Terrace

Viver 3 Dias na Quinta Nova 715 € 665 € 1 Voucher 
150€Viver 3 dias em família na Quinta Nova 775 € -

Viver 5 Dias na Quinta Nova 1045 € 975 € 1 noite 
AlojamentoViver 5 dias em família na Quinta Nova 1 380 € -

UM DIA 
NO DOURO AUTÊNTICO

Tarifas por pessoa

Experiência Com passeio 
de barco

Viva a Vida na Quinta Nova 100 € 160 €

Tudo é autêntico na Quinta Nova 40 € 100 €

Faça o seu vinho em família 
na Quinta Nova

Experiência
Piquenique 

Experiência
Conceitus 

140 € 177 €
www.quintanova.com



RESUMO & CONDIÇÕES
Preços:

Os preços indicados são net e incluem IVA à taxa legal

em vigor;

Os preços não mencionados estão disponiveis sob

consulta;

25% de desconto na reserva de um 2º quarto, para

jovens com idade entre 12 e 17 anos;

Validade:

Programas válidos na compra até 31 de Julho para reservas

efetuadas entre 5 de Junho e 31 de Outubro 2020

Pagamento e Reservas:

Cartão de Crédito ou pré-pagamento por transferência

bancária para garantia da reserva;

Cancelamentos:

Até 7 dias antes da data reservada não será considerado

qualquer débito. Contudo a Quinta Nova reserva-se o

direito de proceder ao débito do valor total da

reserva a partir do 6º dia antes da data de chegada. No

caso de “No show “ será imediatamente atribuído um

voucher ao cliente no valor total da estadia que poderá

ser revertido em serviços ou vinho na nossa loja online.

Mobilidade: acesso a clientes com mobilidade reduzida;

Transfers: Hóspedes têm acesso a transfer gratuito

para check-in e check-out de e para o cais e estação

do Ferrão;

Animais: não permitidos;

Período de Fecho:

Alojamento e Restaurante de 23 a 27 Dezembro

Enoturismo de 23 a 27 Dezembro 2020 e 1 Janeiro;

www.quintanova.com



CONTACTOS

QUINTA NOVA WINERY HOUSE

Quinta Nova

5085-222 Covas do Douro – Portugal

T: + 351. 254 730 430 | M: + 351. 969 860 056

F: + 351. 254 730 431 |  W: www.quintanova.com

Alojamento:

quintanovawineryhouse@amorimfamilyestates.com

Restaurante:

quintanova@amorimfamilyestates.com

Enoturismo:

quintanovawinetourism@amorimfamilyestates.com

www.quintanova.com
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BAIXO CORGO CIMA CORGO DOURO SUPERIOR

Vila Real

Sabrosa
Alijó

Régua

V. N. de

Foz Coa

Rio Douro

Pinhão

S. João da

Pesqueira

Mesão Frio

Espanhã

Portugal

Lisboa

Porto

PORTO LISBOA MADRID

1h40 3h30 5h30

2h 6h

50 ’

ACESSOS
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