CASA DE
COVELA

UMA HISTÓRIA QUE SE
MISTURA COM A DAS
SERRAS DE EÇA DE QUEIROZ

A Casa da Covela localiza-se na fronteira que separa a região dos
Vinhos Verdes, caracterizada pelos solos graníticos, e a região dos
Vinhos do Porto, cujo solo é de xisto.
Fique a conhecer as vistas panorâmicas sobre o rio que a Quinta da
Covela lhe oferece e passeie pelos 45 hectares da propriedade, dos
quais 18 são plantados com vinha. No final não se vá embora sem
provar os vinhos que aqui são produzidos.

ITINERÁRIO
1. Partida do hotel e viagem (duração de 1h30);
2. Passeio guiado e prova de vinho com tábua regional;
3. Regresso ao hotel.

DATADA DO SÉCULO XVI, A ANTIGA CASA DE COVELA, FORMADA
PELAS RUÍNAS DO SOLAR RENASCENTISTA, OS LAGARES E A CAPELA,
TESTEMUNHA A PRESENÇA MULTISECULAR DA PRODUÇÃO DE VINHO

INCLUI
Passeio guiado pela quinta, almoço (mediante disponibilidade), prova de vinho,
uso da piscina, toalha.

OUTRAS INFORMAÇÕES
Aproveite a viagem para visitar o património histórico da cidade como o
Mosteiro de Santo André de Ancende, a ponte de Esmoriz ou a Igreja de
São Tiago de Valadares.

NOTAS
Sugerimos as nossas opções de piquenique para degustar na quinta ao pé da
piscina (mediante disponibilidade poderá usar a piscina).
O valor do transfer é diferente para grupos de 6 pessoas ou mais.

DURAÇÃO Meio dia (Sem almoço); Dia inteiro (Almoço e/ou piscina) | IDEAL PARA Casal, Amigos, Família | MÍN. 1 MAX. 12 |
RESERVA 48H de antecedência | PREÇO Com transfer: Preço por pessoa. 1 pessoa - 251€ (+ 42€ almoço); 2 pessoas - 145€ (+ 35€ almoço);
3 ou mais pessoas - desde 110€; Sem transfer: 40€ por pessoa (+ 45€ almoço). IVA incluído.
Para reservas e informações, contactar a receção do hotel ou o nosso Experience Manager (totalcare@douro41.com).

