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

www.quintadocrasto.pt

PROGRAMAS ENOTURISMO QUINTA DO CRASTO

VISITA GUIADA E PROVA COMENTADA DE 5 VINHOS

Chegada à quinta, visita guiada e comentada pelas instalações.
Inclui prova com Crasto Douro Branco ou Crasto Douro Rosé, Crasto Douro Tinto, Crasto Superior Tinto, Quinta 
do Crasto Reserva Vinhas Velhas e 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.
Habitualmente este serviço realiza-se em privado, apenas com marcação prévia e confirmação antecipada da 
nossa parte, e tem uma duração de cerca de 90 minutos.
Após confirmação do horário, daremos a tolerância de 15 minutos após os quais não garantimos a realização 
completa do serviço.

35,00€ / Pessoa (mínimo 2 pessoas)

49,50€ / Pessoa - com acompanhamento de queijos e enchidos (mínimo 2 pessoas)

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 E PROVA SUPERIOR COMENTADA DE 5 VINHOS

Chegada à quinta, visita guiada e comentada pelas instalações.
Inclui prova com Crasto Superior Branco, Crasto Superior Syrah, Quinta do Crasto Reserva Vinhas Velhas, 1 
monovarietal (Quinta do Crasto Touriga Nacional, Quinta do Crasto Touriga Franca ou Quinta do Crasto Tinta 
Roriz), e Quinta do Crasto Colheita Porto ou Quinta do Crasto 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.
Habitualmente este serviço realiza-se em privado, apenas com marcação prévia e confirmação antecipada da 
nossa parte, e tem uma duração de cerca de 90 minutos.
Após confirmação do horário, daremos a tolerância de 15 minutos após os quais não garantimos a realização 
completa do serviço.

66,00€ / Pessoa (mínimo 2 pessoas)

80,00€ / Pessoa - com acompanhamento de queijos e enchidos (mínimo 2 pessoas)

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 E PROVA DE VINHOS DO PORTO COM CHOCOLATE

Chegada à quinta, visita guiada e comentada pelas instalações.
Inclui prova com Quinta do Crasto Late Bottled Vintage, Quinta do Crasto Vintage Porto e Quinta do Crasto 
Colheita Porto harmonizados com os chocolates de produção nacional Trijolo (40% Cacao, Chocolate Belga, 
Tangerina e Nibs;  60% Cacao, Flor de Sal e Nibs; 74% Cacao e Nibs)
Para cada um dos vinhos será apresentada a última colheita lançada. 
Habitualmente este serviço realiza-se em privado, apenas com marcação prévia e confirmação antecipada da 
nossa parte, e tem uma duração de cerca de 90 minutos.
Após confirmação do horário, daremos a tolerância de 15 minutos após os quais não garantimos a realização 
completa do serviço.

42,00€ / Pessoa (mínimo 2 pessoas)

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
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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
Prova pretendida
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


