
THE VINTAGE HOUSE HOTEL
Rua António Manuel Saraiva
5085-034 Pinhão | Douro
GPS: 41º 11‘ 23.2'' N, 7º 32' 35.6’’ W

O The Vintage House Hotel beneficia de uma localização
idílica e tranquila à beira-rio no Pinhão, no verdadeiro
coração do Vale do Douro.

O Douro é a mais antiga região demarcada de vinhos do
mundo, com uma paisagem de cortar a respiração emundo, com uma paisagem de cortar a respiração e
considerada Património Mundial da Unesco. A região
oferece aos seus visitantes uma das experiências vínicas
mais inesquecíveis. No The Vintage House, encontrará
uma receção calorosa, um excecional nível de conforto e
uma atmosfera agradável num elegante refúgio rústico e
clássico.



QUARTOS
Todos os quartos têm varandas com uma
vista deslumbrante sobre o Rio Douro, o que
lhe permite desfrutar de um fantástico pôr-
do-sol. Os quartos incluem também camas
twin que podem ser colocadas juntas
formando uma cama king size, casa de
banho privativa com chuveiro na banheira,
secretária com candeeiro, televisão LCD,
telefone, secador de cabelo, cofre, canais
por satélite e minibar.

GASTRONOMIA

ACTIVIDADES IN
No bar Library, a lareira e o piano são os
parceiros ideais para degustar um copo de
vinho do Porto.
Os hóspedes do The Vintage House Douro
têm ainda acesso a um agradável jardim,
piscina exterior e um court de ténis,
podendo navegar pelo rio num barco
Rabelo, ou à vela, tendo como fundo a bela
paisagem vinhateira.

ACTIVIDADES OUT
Navegue num agradável barco rabelo porGASTRONOMIA

Num ambiente clássico e selecionado, prove
os sabores do Douro degustados com os
melhores vinhos da região. O restaurante do
Vintage House Hotel é uma experiência
gastronómica que tem de ser vivida. O chef
recria os melhores sabores da região,
definindo a sua cozinha como “regional de
fusão”. O Galeto estufado com recheio de
alheira e lombarda é prova obrigatória. O
terraço com vista para o Douro é um ótimo
local para saborear todas as especialidades
deste lugar.

Navegue num agradável barco rabelo por
entre os socalcos onde crescem as vinhas
que dão origem ao famoso vinho do Porto. A
visão desde o rio para as duas margens, em
troços onde apenas existem vinhedos e
quintas, é uma experiência única.
Descida em kayak no rio Douro desde a foz
do rio Tua até ao Pinhão, numa extensão de
12 km. Reme à vontade no fantástico rio
Douro, e desfrute da paisagem vinhateira a
partir das águas calmas do rio Douro.


