
Exmos. Senhores,
 
Agradecemos, desde já, o amável contacto e preferência demonstrada.
Passamos a informar sobre os programas de almoços disponíveis na Quinta do Crasto:

www.quintadocrasto.pt

PROGRAMAS ENOTURISMO QUINTA DO CRASTO

VISITA GUIADA SEGUIDA DE ALMOÇO HARMONIZADO COM PROVA 5 vinhos

Chegada à quinta, visita guiada e comentada pelas instalações. O almoço harmonizado, de cozinha 
tradicional, inclui aperitivos servidos com Crasto Douro Branco ou Crasto Douro Rosé, entrada com Crasto 
Douro Tinto, prato principal com Crasto Superior Tinto e Quinta do Crasto Reserva Vinhas Velhas e sobremesas 
acompanhadas com Quinta do Crasto Late Bottled Vintage Porto. Para cada um dos vinhos será apresentada a 
última colheita lançada. 
A prova poderá ser complementada com outras referências, apresentadas no suplemento de vinhos, e 
mediante disponibilidade de stock.
O prato principal, servido em bu�et, deverá ser igual para todos os participantes e ser-nos informada a sua 
escolha até 48h antes do início do serviço; após este período, reservamo-nos ao direito de seleccionar.
O local da realização deste almoço (terraço, sala de jantar, sala rústica) será atribuído por ordem de chegada 
das reservas e mediante disponibilidade.
Este serviço realiza-se diariamente com uma duração média de 3h00 (a combinar previamente a hora de 
chegada). Após confirmação do horário, daremos a tolerância de 15 minutos após os quais não garantimos a 
realização completa do serviço.

70,00€ / Adulto
43,40€ / Crianças entre 12 e 18 anos

25,00€ / Crianças entre 3 e 11 anos

Oferta / Bebés até 2 anos

Inclui IVA à taxa legal em vigor
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OBS.:
Proibida a disponibilização de bebidas alcoólicas a quem apresente sinais de embriaguez.
Em caso de restrições ou alergias alimentares, deverá informar-nos previamente.



www.quintadocrasto.pt

PROGRAMAS ENOTURISMO QUINTA DO CRASTO

VISITA GUIADA SEGUIDA ALMOÇO HARMONIZADO COM PROVA SUPERIOR

Chegada à quinta, visita guiada e comentada pelas instalações. O almoço harmonizado, de cozinha 
tradicional, inclui aperitivos servidos com Crasto Superior Branco, entrada com Crasto Superior Syrah, prato 
principal com Quinta do Crasto Reserva Vinhas Velhas e 1 monovarietal (Quinta do Crasto Touriga Nacional,  
Quinta do Crasto Touriga Franca ou Quinta do Crasto Tinta Roriz) e sobremesas acompanhadas com Quinta do 
Crasto Vintage Porto ou Quinta do Crasto Colheita Porto. Para cada um dos vinhos será apresentada a última 
colheita lançada. 
A prova poderá ser complementada com outras referências, apresentadas no suplemento de vinhos, e 
mediante disponibilidade de stock.
O prato principal, servido em bu�et, deverá ser igual para todos os participantes e ser-nos informada a sua 
escolha até 48h antes do início do serviço; após este período, reservamo-nos ao direito de seleccionar.
O local da realização deste almoço (terraço, sala de jantar, sala rústica) será atribuído por ordem de chegada 
das reservas e mediante disponibilidade.
Este serviço realiza-se diariamente com uma duração média de 3h00 (a combinar previamente a hora de 
chegada). Após confirmação do horário, daremos a tolerância de 15 minutos após os quais não garantimos a 
realização completa do serviço.

95,00€ / Adulto
43,40€ / Crianças entre 12 e 18 anos

25,00€ / Crianças entre 3 e 11 anos

Oferta / Bebés até 2 anos

Inclui IVA à taxa legal em vigor
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OBS.:
Proibida a disponibilização de bebidas alcoólicas a quem apresente sinais de embriaguez.
Em caso de restrições ou alergias alimentares, deverá informar-nos previamente.
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PROGRAMAS ENOTURISMO QUINTA DO CRASTO
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INFORMAÇÕES ÚTEIS

Aconselhamos a seguir as indicações de “como chegar” no nosso site em 
https://quintadocrasto.pt/como-chegar/
(não recomendamos o uso do GPS)

Os serviços poderão ser complementados com passeio de barco (com chegada ao Cais do Ferrão) ou comboio 
(com chegada à Estação do Ferrão), localizados a 2.5km da Quinta do Crasto. Temos a possibilidade de 
realização do transfer mediante solicitação prévia em carrinha tradicional BEDFORD e caso as condições 
climatéricas o permitam.

CONDIÇÕES GERAIS

Formas de pagamento:
Em numerário, cartão de crédito ou débito no dia do serviço;
Pré-pagamento por transferência bancária.
 
Em caso de cancelamento ou alteração da reserva, deverá informar-nos até 48h antes do início do serviço, 
sem custos adicionais. Após este período, será cobrado 50% do valor total da reserva.
 
 
Para confirmação final de qualquer serviço serão solicitados os seguintes dados:
Nome do titular da reserva
Número total de pessoas
Escolha da prova pretendida
Escolha do prato principal
Hora aproximada de chegada
Número de telefone disponível durante a viagem
Número do Cartão de Crédito
Método de pagamento
 

Número mínimo de participantes: 2 adultos
Número máximo de participantes: 30 adultos
 
Relembramos que qualquer um dos serviços carecem de marcação prévia e confirmação por parte da nossa 
equipa.

 Em caso de dúvida ou para algum esclarecimento adicional por favor não hesite em contactar-nos 
através do e-mail enoturismo@quintadocrasto.pt ou do telefone +351 254 920 020.
 
 Atentamente,
 Quinta do Crasto


