QUINTA DE CASALDRONHO
Estrada nacional 313, Valdigem
5100-829 Lamego | Douro
GPS: 41º 08‘’40.4'' N, 7º 45‘’17.5’’ W

A Quinta de Casaldronho, situada no coração
do Douro no concelho de Lamego a cerca de 350m de
altitude, proporciona uma magnifica vista sobre o rio e
o
vale
de
Peso
da
Régua.
Trata-se de uma propriedade com uma área de 24
hectares sendo 15 hectares de vinha. Com uma
produção actual de cerca de 100 pipas sendo 30
destinadas ao vinho do Porto.
Distingue-se por ser um hotel que combina
harmoniosamente o minimalismo da decoração
contemporânea mais vanguardista com a essência
autêntica dos elementos típicos da zona, assim como
materiais associados á produção vinícola, como a
cortiça. É um espaço temático, acolhedor e agradável
onde pode intimar de perto com a cultura da região.
Toda a decoração é uma apologia viva ao vinho, à sua
produção e degustação.

ACTIVIDADES IN
QUARTOS

O Hotel dispõe de 18 quartos duplos com
casa de banho privativa e 2 Suites não
fumadores com vistas privilegiadas para
o Vale do Douro, sendo dois deles
adaptados para clientes portadores de
deficiência motora.

GASTRONOMIA

O Restaurante “Egas Moniz” proporciona-lhe
uma experiência gastronómica única
devidamente acompanhada pelos néctares
da região. Ao almoço ou ao jantar conheça a
nossa cozinha do dia-a-dia, os sabores da
região, os produtos frescos da terra e do mar
e a gastronomia tipicamente portuguesa.
O Bar “VistaDouro” apresenta-se como um
ponto de encontro com o vinho. Aqui poderá
degustar os vinhos licorosos da região
aliado com um enquadramento paisagístico
do vale do Douro. Num ambiente acolhedor
e relaxante, aqui poderá render-se às
sugestões de degustação de vinhos do Porto,
queijos e outras iguarias portuguesas.

Pode partir à descoberta do olival existente
nesta quinta onde a partir do qual faz
produção de azeite, dos pomares, percursos
pedestres, nascentes e tanques de água que,
em conjunto, conferem um enorme valor
paisagístico a esta área.
A piscina ao ar livre goza de uma astuta
manobra de arquitectura que a posiciona
num lugar ímpar, um cenário digno da sua
presença.

ACTIVIDADES OUT

Venha navegar para montante em direcção
à foz do rio Tua! Uma experiência
inesquecível onde poderá usufruir de
paisagens intactas a bordo de um autêntico
Barco Rabelo.
Na região existem ainda três áreas de
grande importância ambiental, o Parque
Natural do Douro Internacional, o Parque
Natural do Alvão e a Paisagem Protegida da
Albufeira do Azibo, que nos permitem
embrenhar no meio da natureza e descobrir
miradouros, quedas de água, nascentes,
praias fluviais, plantas raras, animais
selvagens e muitos outros tesouros
escondidos.

