
SIX SENCES DOURO VALLEY
Quinta do Vale Abraão, Samodães
5100-578 Lamego | Douro
GPS: 41º 08‘’40.0'' N, 7º 48‘ 43.6’’ W

Six Senses Douro Valley está situado numa quinta do
século XIX, totalmente renovada, localizada numa
colina, em pleno vale do Rio Douro, uma região
classificada como património da humanidade pela
UNESCO, sendo também a mais velha região vinícola
demarcada do mundo.demarcada do mundo.
Com vista para as montanhas circundantes cobertas de
vinhas e para o rio que corre a seus pés.
Um spa, quartos, suites e villas, restaurantes, Wine
Library, piscinas e horta orgânica são apenas algumas
das maravilhas que esconde este lugar.



QUARTOS
Os quartos e suites, com uma decoração
contemporânea conjugada com o estilo
natural Six Senses e com elementos que
remetem para o passado, dispõem de todas
as comodidades modernas e oferecem
espetaculares vistas sobre as vinhas e
bosque.

GASTRONOMIA
Os menus do Six Senses Douro Valley são
uma celebração da região, uma vez que a
maioria dos produtos provém do vale

O seu design conjuga elementos naturais, a
água, pedra e madeira, com detalhes
tradicionais portugueses.
Nas instalações existe uma piscina interior
aquecida, com jactos de água; uma piscina
exterior com serviço de bar; e um ginásio
com equipamentos de fitness de última
geração, sendo que os nossos hóspedes
podem requerer orientação profissional. Os
tratamentos e programas de vários dias de
assinatura Six Senses figuram juntamente
com terapias de inspiração local, algumas
das quais à base de uvas e citrinos.maioria dos produtos provém do vale

verdejante do Douro e das hortas
circundantes. No resort temos uma horta
orgânica onde produzimos legumes e ervas
aromáticas. Estes ingredientes são colhidos
na quantidade necessária e na hora, para
assegurar a sua frescura e garantir um sabor
rico e genuíno.

ACTIVIDADES IN
O espaçoso Spa Six Senses Douro Valley é
composto por 10 salas de tratamentos.

das quais à base de uvas e citrinos.

ACTIVIDADES OUT
Dispomos de variadas atividades em volta
da cultura do vinho, desde lindíssimos
cruzeiros no rio Douro, a um interessante
curso sobre vinhos do Douro e do Porto, a
visitas a quintas históricas onde conhecerá
os produtores de vinho da região. Terá a
oportunidade única de ser enólogo por um
dia e, durante a época da vindima, poderá
participar na antiga tradição de pisar as
uvas a pé.


