Experiências

Somos o
Octant Hotels Douro
Estamos no quilómetro 41 do Rio Douro (a contar da sua foz).
O local onde nos encontramos e as características arquitetónicas do nosso edifício amplificam
a ligação à paisagem circundante e de fuga à realidade: o Octant Hotels Douro, construído em
pedra de xisto e vidro, num sistema de escarpa que se alonga quase até ao rio, teve por base uma
série de preocupações ambientais e de coerência com o meio envolvente – foi a pensar na nossa
sustentabilidade que plantámos uma horta onde diariamente colhemos as ervas aromáticas.
Aqui a construção humana não choca, é sim um elemento de
conjugação com o rio e com as montanhas que a circundam.
A envolvente natural é uma constante. Seja no interior ou no exterior
estamos permanentemente a ser inundados pela natureza.
Esse é um dos pontos diferenciadores do Octant Hotels Douro: um hotel que é uma peça artística
a dialogar ininterruptamente com o rio e com o vale. E é nesse diálogo que o conceito do hotel
se desenvolve, um espaço sofisticado mas minimalista, atento a todos os detalhes e a todas
as necessidades de quem o visita, mas totalmente em comunhão com o local onde se insere.
Mas quisemos mais.
Quisemos também partilhar com quem chega um pouco da ligação com a região.
Para isso desenvolveram-se uma série de experiências (queremos chamar-lhes
experiências uma vez que a palavra “atividades” não lhes faz justiça, porque são
vivências que pretendemos que enriqueçam e que sejam memoráveis) desde
experiências gastronómicas que utilizam os produtos regionais, a piqueniques
em locais secretos ou experiências mais relacionadas com o rio.
E a cada hóspede que nos visita lançamos o desafio: proponham-nos uma experiência
pensada à medida e nós cá estaremos para tentar ir ao encontro das expectativas.
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E celebre o seu corpo

DUAS EXPERIÊNCIAS DE WELLNESS
Porque queremos que aproveite todos os espaços do
nosso hotel da forma mais enriquecedora possível e
em comunhão com a envolvente, desenhámos estas
duas experiências.
Se acha que para si seria mais interessante uma
atividade diferente ou a escolha de outro sítio,
desafie-nos.

Crafted Wellness Experiences

Yoga no Octant Hotels Douro

Apreciamos e celebramos a singularidade de
cada hóspede. Os nossos terapeutas criaram
cuidadosamente uma experiência de bem-estar
totalmente adaptada às necessidades de cada
hóspede.

Deixe-se guiar nesta aula de Yoga num dos locais
mais especiais do Octant Hotels Douro.
Dependendo da época do ano e das condições
climatéricas esta aula acontece num dos jardins, na
biblioteca ou na varanda.

Immersive Douro Valley Experience

09h00 - 10h00 ⁄ 1h ⁄ Max. 10 pax
Gratuito
Ideal para: ⁄
⁄ ⁄

90 minutos de tratamento personalizado.
Banheira de hidromassagem.
Almoço privado com vista para o rio.

Aulas gratuitas ao quartas-feiras, sextas-feiras e domingos.
Aulas particulares, sob pedido e mediante disponibilidade.

150 min ⁄ 235€ (1 pax) ⁄ 450€ (2 pax)

Quiet Bath Experience
Desfrute de algum tempo de sossego com vista para
o rio para criar um espaço de relaxamento. West Cork
Sea Salt e Heather Flowers com uma mistura suave de
Myrtle, Bergamota, Lavender Fine e Cardamomo
que ajudará a promover uma noite de sono mais
repousante.
25 min ⁄ 45€
Estas experiências estão sujeitas a marcação prévia e disponibilidade.

Octant Hotels Douro ⁄ Experiências ⁄ 11

E celebre o seu corpo

OS CAMINHOS PELAS MARGENS
Para quem gosta de caminhadas pela natureza e
paisagens incríveis, temos várias sugestões para si.
Aproveite a sua estadia e deixe-se rodear por esta
região, pelo rio e os seus afluentes.

Passadiços do Paiva com guia privado

Ponte 516 Arouca e mini tour fora de estrada

O percurso de 8 km dos Passadiços do Paiva
atravessa aquela que foi, desde sempre, a área mais
remota e inóspita do vale, a Garganta do Paiva. Este
vale esconde ainda muitas histórias relativas à sua
formação geológica e a importância geográfica que
teve na ocupação humana deste território ao longo
dos tempos. O nosso guia privado irá guiá-lo nesta
viagem repleta de histórias.

A ponte 516 Arouca é a maior ponte pedonal suspensa
do mundo. Localiza-se em Arouca, junto aos notáveis
Passadiços do Paiva. Tem 516 metros de extensão
e encontra-se 175 metros acima das margens do
rio Paiva. Ao atravessar a ponte poderá admirar a
magnífica paisagem sobre a Garganta do Paiva e a
Cascata das Agueiras.
Seguimos depois numa curta viagem fora de estrada,
por caminhos panorâmicos, sobre a Garganta do
Paiva, passando por uma antiga mina de volfrâmio,
por um monumento Pré-Histórico com cerca de 4000
anos e terminamos com um piquenique numa das
vistas mais panorâmicas da região.

5h30 ⁄ Min. 2 pax
A partir de 65€ por pessoa
Transfer: 100€ (até 6 pessoas)
Ideal para: ⁄
⁄ ⁄
Inclui: guia privado, entrada no parque e kit energético
(pequeno lanche)

4h ⁄ Min. 2 pax
A partir de 95€ por pessoa
Transfer: 100€ (até 6 pessoas)
Ideal para: ⁄
⁄ ⁄
Inclui: guia privado, entrada na ponte, 4x4 e piquenique
Octant Hotels Douro

A visita aos Passadiços do Paiva está sujeita a marcação prévia e
disponibilidade do transfer.
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Trajeto
Octant Hotels Douro – Praia do Choupal
Intensidade: Baixa
Com um pouco menos de 3 km (em cada sentido) este
trajeto é feito, quase na sua totalidade, em passadiços
de madeira.
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Passadiços do Paiva + Ponte 516 Arouca

Canyoning

Passeios pelas margens do Douro

E se juntarmos tudo?
Faça o percurso de 8 km dos Passadiços do Paiva e
atravesse a maior ponte pedonal suspensa do mundo,
em Arouca, com 516 metros de comprimento e 175
metros de altura.

Canyoning é uma descida de um percurso de rio
de baixo caudal, de grande declive e normalmente
inserida numa garganta ou canyon. Ao longo da
descida terá a oportunidade de se deslumbrar com
locais paradisíacos e autênticos cenários de sonho.
Mergulhar em lagoas de águas límpidas, saltos para
a água e fazer rappel numa cascata são experiências
e desafios que lhe darão um sentimento único de
liberdade e comunhão com natureza!

O Octant Hotels Douro localiza-se a meio do percurso
Viver o Douro, um caminho linear que corre junto ao
rio Douro e que inclui passadiços em madeira, trilhos
de terra batida e pontes.
Para que possa aproveitar ao máximo a localização
do hotel, sugerimos dois trajetos distintos.

5h30 ⁄ Min. 2 pax
A partir de 95€ por pessoa
Transfer: 100€ (até 6 pessoas)
Ideal para: ⁄
⁄ ⁄
Inclui: guia privado, entrada nos passadiços e na ponte,
4x4, fotografias e kit energético (pequeno lanche)

8h ⁄ Min. 2 pax
A partir de 195€ por pessoa
Ideal para: ⁄
⁄ ⁄

+1h30 ⁄ Gratuito
Ideal para: ⁄
⁄

⁄

Trajeto
Octant Hotels Douro – Aldeias de Xisto Midões e
Gondarém
Intensidade: Média-Baixa
São sensivelmente 2,5 km (em cada sentido)
num trilho de terra batida e que passa por alguns
miradouros onde poderá apreciar a vista para o rio.

Inclui: guia, equipamento, seguro, fotografias e kit
energético (pequeno lanche)
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Cuide do seu estômago

EXPERIÊNCIAS COM SABOR
Numa região tão rica em tradições e produtos
gastronómicos, onde se cozinha com a alma toda,
queremos celebrar os sabores locais neste lugar tão
incrível que é o quilómetro 41 do rio Douro.

O nosso chef
DÁRCIO HENRIQUES
Desde sempre me lembro de estar na quinta dos meus pais, a mexer na terra, nas frutas e nos
legumes. Aí nasce a minha paixão por este mundo e sobretudo a minha paixão pelo produto!
Começo em Portugal, de uma forma mais tímida, mas foi em 2013 que dei um salto de fé e
iniciei a minha viagem fora do país. Passei por Paris, onde trabalhei com o Joel Robuchon
por 2 anos. Em 2015 rumei a Shangai, para abrir o primeiro restaurante português, uma
experiência muito enriquecedora! Passado um ano regressei à Europa, para Londres, para
trabalhar com o Chef Eric Frechon no Celeste, no hotel The Lanesborough - onde assumi a
chefia da equipa em 2019 e conquistei 1 Estrela Michelin em 2020/2021 (o único português
a ganhar uma Estrela no estrangeiro nesse ano).
Chego ao Octant Hotels Douro, com a ambição de reescrever a cozinha duriense, honrando
o rio desde a sua nascente até à foz, prestando homenagem aos produtos típicos de ambos
os lados da fronteira do rio, com o meu toque de criatividade europeia moderna.
Estas experiências estão sujeitas a marcação prévia e disponibilidade.

Aproveite a viagem.
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As idades do Douro
Uma experiência sensorial pelos sabores do Rio
Douro.
Da sua juventude, passando pela maturidade e até
chegar à velhice.
Estamos no km 41 do Rio Douro, a contar da sua foz.
Ele, que até aqui chegar já percorreu centenas de
quilómetros, faz parte da nossa identidade.
Aqui na margem do rio, a poucos quilómetros da sua
foz, este parece-nos o sítio certo para uma viagem
pelos sabores extraordinários e únicos do Douro.
Mas queremos fazê-lo de uma forma inesperada, uma
viagem pelo tempo e pela vida, desde a juventude,
passando pela maturidade e até chegar à velhice.
Venha connosco fazer esta viagem.
Nós seremos os seus guias.
A Juventude
• Vinho Verde Branco: Douro41
• Azeite biológico virgem extra: Vallegre 2019
A Maturidade
• Vinho Tinto envelhecido: Churchill’s Estates, 2014,
DOC Douro
• Presunto ibérico: Pata Negra
A Velhice
• Vinho do Porto: Blackett Tawny 30 anos
• Queijo curado de ovelha: Hacienda Zorita
+1h15 ⁄ Max. 20 pax
A partir de 45€ por pessoa

Douro vs Duero

O melhor lugar da casa

Be my guest

Esta prova leva-o a percorrer
as regiões denominadas da
Ribeira del Duero (Espanha),
Rueda (Espanha) e o Alto Douro
Vinhateiro (Portugal), fazendo
uma competição entre o que são
as regiões mais emblemáticas dos
países por onde passa este nosso
Douro, que vençam os melhores.
Produtos:

Faça um piquenique num local
privilegiado de um dos nossos
jardins. Escolha a sua cesta e nós
tratamos de todo o cenário.
Consulte o nosso Menu de
Piqueniques para saber quais as
opções. Se achar que falta alguma
coisa teremos todo o gosto de ir ao
encontro das suas vontades.

Tenha uma experiência
gastronómica única e
personalizada, com um dos nossos
Chefs. Um jantar exclusivo com 6
ou 9 pratos num dos espaços do
hotel e onde o Chef é a personagem
principal.
Dependendo da época do ano
e das condições climatéricas a
experiência acontece num dos
jardins ou na biblioteca.

• 2021, Alice Viera de Sousa by
Vieira de Sousa VS 2020, Verdejo
Branco by José Pariente
• 2019, Pruno by Finca Villacreces
VS 2017, Touriga Nacional by
Quinta do Cidrô
• 2016, Syrah by Quinta do Noval
VS 2019, Syrah by Hacienda de
Zorita

+2h30 ⁄ Max. 4 pax
A partir de 45€ /pax
Ideal para: ⁄

+2h30 ⁄ Min. 2 ⁄ Max. 12 pax
6 pratos - 190€ /pax
9 pratos - 250€ /pax
Ideal para: ⁄
⁄ ⁄
Adicione vinhos premium: +35€ por
pessoa

+/- 1h
A partir de 55€ /pax
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Eleve a sua mente

Os vários espaços do Octant Hotels Douro são uma
experiência por si só e um convite ao ócio. No entanto,
aquilo que mais gostamos é de criar momentos
especiais para que se lembre sempre da sua estadia
como algo inesquecível.

Dê um salto à biblioteca
Se procura tranquilidade este é um dos locais ideais
para si.
Durante o Inverno algumas das nossas experiências
mais exclusivas acontecem aqui e, mesmo que nada
se passe, pode sempre aproveitar o calor que emana
da lareira.
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Seja mais sustentável

Uma das nossas grandes preocupações é reduzir o
impacto da operação do dia-a-dia no ambiente, pois
sabemos que são precisas medidas permanentes para
que haja uma alteração significativa.
Por isso criámos o projeto Green, que estabelece as
metas anuais e as implementa.
Hoje podemos orgulharmo-nos de já ter posto em
prática várias ações que nos transformaram.

A Horta

Iniciativas Green

Para além da nossa preocupação com a
sustentabilidade ambiental, uma das coisas que
consideramos muito importante é saber a origem dos
produtos que chegam à nossa cozinha.
Por isso, um dos nossos projetos tem sido o de
desenvolver uma horta biológica com algumas ervas
aromáticas que depois são utilizadas na confeção dos
produtos.

Sendo a natureza e a ligação com esta a nossa grande
vocação, desenvolvemos algumas iniciativas que
têm como objetivo manter e melhorar a paisagem
envolvente.
Fale com o Experience Manager e pergunte qual será a
próxima. Venha partilhar estes momentos connosco.
• Limpeza do rio
Seja em kayake, paddle board ou de barco.
• Limpeza da Ilha dos Amores
• Limpeza e manutenção dos nossos trilhos

Estas experiências estão sujeitas a marcação prévia e disponibilidade.
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Parta à descoberta das
NOSSAS GENTES

Pelo rio

O FILIPE E A FERNANDA
O Filipe e a Fernanda são um casal. São também eles
os guardiões dos nossos barcos e restante material
que utilizamos para desfrutar do rio.
Nenhum deles alguma vez imaginaria, há uns anos,
que a paixão pelo Douro os traria até aqui, mas hoje
têm vários barcos onde levam quem aqui chega a
conhecer a região.
É com eles que partilhamos muitas das nossas
experiências no rio.

O seu momento à medida no rio Douro

Paddle Board & Kayakes

Quer fazer um passeio exclusivo pelo rio? Podemos
tratar disso.
E quer a esse passeio juntar aquele toque especial?
Diga-os quais as suas preferências que nós
desenhamos uma experiência à medida.

Fale connosco para saber que materiais temos à
disposição dos hóspedes.

Adicione ao passeio:
• Um piquenique no barco

Consulte o nosso menu de piqueniques e leve consigo a
refeição.

• Uma garrafa de vinho ou espumante
Nada como fazer um brinde a bordo.

• Piquenique na Ilha dos Amores
Max. 8 pax ⁄ A partir de 150€
Ideal para: ⁄
Inclui: Passeio de barco.

Estas experiências estão sujeitas a marcação prévia e disponibilidade.
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Pela vizinhança

O TIAGO E A SÍLVIA
A Quinta do Vinho Verde
O pai do Tiago era sapateiro. Há uns anos comprou
uns terrenos onde plantou algumas vinhas para
produzir vinho, que depois oferecia aos amigos.
Esta ainda não é a história da Sapateiro Wines.
O Tiago acabou por seguir as pegadas do pai e a
Sílvia, sua companheira, juntou-se a ele. Eles são os
fundadores da Sapateiro Wines, de quem irá ouvir
algumas histórias sobre o vinho verde – o vinho
produzido na região – e sobre a sua experiência de
vida.

Visita e almoço vínico

Passeio guiado pela quinta

+2h30 ⁄ Max. 8 pax
60€ /pax
Ideal para: ⁄
⁄ ⁄

+1h30 ⁄ Max. 8 pax
45€ /pax
Ideal para: ⁄
⁄ ⁄

Inclui: Visita à quinta, prova de vinhos e almoço.

Inclui: Visita à quinta, prova de vinhos e tapas.

Visite os nossos produtores locais. Mais informações na receção ou com o
nosso Experience Manager.
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10 coisas a não perder
quando estiver connosco
1. Tirar uma selfie no Baloiço da Serra da Boneca.
2. Apreciar a vista panorâmica da piscina do spa.
3. Comer os grelhados do Ofyr no bar da piscina.
4. Descobrir os Passadiços do Paiva.
5. Deixar-se levar por um tratamento de casal Moss
of the Isles.
6. Andar de caiaque ou paddle board no rio.
7. Fazer um piquenique na Ilha dos Amores.
8. Partilhar um jantar com a sua cara metade no
restaurante Raiva.
9. Desfrutar de um passeio de barco ao pôr do sol.
10. Deguste os mais saborosos vinhos e queijos com
vista sobre o rio.
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Siga-nos para mais experiências
facebook ⁄ instagram
@octant.douro

EN. 222, Km.41 - Vista Alegre
4550-631 Raiva, Castelo de Paiva - Portugal
+351 255 690 160
info-douro@octanthotels.com
www.douro.octanthotels.com

