
www.quintadocrasto.pt

PROGRAMAS ENOTURISMO QUINTA DO CRASTO

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

OBS.:
Informamos que para cada um dos vinhos será apresentada a última colheita lançada.
Não há limite de consumo por pessoa durante a duração do serviço.
Proibida a disponibilização de bebidas alcoólicas a quem apresente sinais de embriaguez.
Em caso de restrições alimentares, como alergias alimentares, deverá informar-nos previamente.

VISITA GUIADA E PROVA COMENTADA DE 5 VINHOS

Chegada à quinta, visita guiada e comentada pelas instalações.
Inclui prova com Crasto Douro Branco, 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.
Este serviço realiza-se diariamente e tem duração de 90 minutos.  

29,00€ / Pessoa
12,30€ / Pessoa - valor extra para acompanhamento de queijos e enchidos

Inclui IVA à taxa legal em vigor

•

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, mediante disponibilidade de stock) e 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.
Este serviço realiza-se diariamente  tem duração de 90 minutos.  

55,00€ / Pessoa
12,30€ / Pessoa - valor extra para acompanhamento de queijos e enchidos

Inclui IVA à taxa legal em vigor
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VISITA GUIADA SEGUIDA DE ALMOÇO HARMONIZADO

Chegada à quinta, visita guiada e comentada pelas instalações. O almoço harmonizado, de cozinha 
tradicional, inclui prova com Crasto Douro Branco, Crasto Douro Tinto, Crasto Superior Tinto, Quinta do Crasto 
Reserva Vinhas Velhas e Quinta do Crasto Late Bottled Vintage Porto. 
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.

70,00€ / Pessoa
Inclui IVA à taxa legal em vigor
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OBS.:
Informamos que para cada um dos vinhos será apresentada a última colheita lançada.
Não há limite de consumo por pessoa durante a duração do serviço.
Proibida a disponibilização de bebidas alcoólicas a quem apresente sinais de embriaguez.
Em caso de restrições alimentares, como alergias alimentares, deverá informar-nos previamente.
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MENU

Serviço de Aperitivos Variados
Crasto Branco

•
Entrada Fria ou Sopa

Crasto Tinto
•

Prato principal (a acordar previamente uma das opções abaixo descritas)
Bacalhau com Natas e Camarão

Bacalhau Assado na Brasa com Batata a Murro
Polvo Assado no Forno

Arroz de Pato com Salada
Lombinhos de Porco com Redução de Vinho do Porto

Feijoada à Transmontana
Cozido à Portuguesa

Lombo de Porco Assado com Castanhas
Roastbeef com Arroz e Batata Frita

Cabrito Assado no Forno com Batata Assada
Crasto Superior Tinto

Quinta do Crasto Reserva Vinhas Velhas
•

Sobremesas
Fruta da Época

Sobremesa Doce
Tábua de Queijos Nacionais

Quinta do Crasto LBV
•

Café ou Chá

OBS.:
Informamos que os vinhos apresentados são das últimas colheitas lançadas, e de acordo com a disponibilidade.
Não há limite de consumo por pessoa.
Proibida a disponibilização de bebidas alcoólicas a quem apresente sinais de embriaguez.
O menu deverá ser comum a todo o grupo.
Em caso de restrições alimentares, como alergias alimentares, deverá informar-nos previamente.
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SUPLEMENTO DE VINHOS

OBS.:
Sujeito a disponibilidade de stock.
Preços com IVA à taxa legal em vigor / garrafa 750ml.
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750 ml Flor Crasto Branco 4,90 €

750 ml Crasto Branco 9,90 €

750 ml Crasto Superior Branco 14,90 €

Vinhos Brancos

750 ml Crasto Rosé 9,90 €

750 ml Crasto Tinto 9,90 €

750 ml Crasto Superior Tinto 14,90 €

750 ml Flor Crasto Tinto 4,90 €

Vinhos Rosé

Vinhos Tintos

750 ml Crasto Superior Syrah 21,20 €

750 ml Quinta do Crasto Reserva Vinhas Velhas 28,50 €

750 ml Quinta do Crasto Touriga Nacional 48,50 €

750 ml Quinta do Crasto Touriga Franca 48,50 €

750 ml Quinta do Crasto Tinta Roriz 48,50 €

750 ml Quinta do Crasto Vinha Maria Teresa 226,00 €

750 ml Quinta do Crasto Vinha da Ponte 226,00 €

750 ml Roquette & Cazes 20,10 €

750 ml Xisto Roquette & Cazes 74,50 €

Vinhos do Porto

750 ml Quinta do Crasto Late Bottled Vintage Porto 18,60 €

750 ml Quinta do Crasto Vintage Porto 52,10 €

750 ml Quinta do Crasto Finest Reserve Porto 11,50 €

750 ml Quinta do Crasto Colheita  Porto 52,10 €
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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
Hora aproximada de chegada
Escolha do prato principal
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


