
Fique a par de todos os descontos e fique a saber:

O Que Visitar  ·  Onde se Divertir  ·  Onde Ficar  ·  Onde Comer  ·  Onde Comprar

Condições Gerais

LISTA DE DESCONTOS  ·   português



LISTA DE DESCONTOS

O QUE VISITAR:

   vila real

CASA DE MATEUS

+351 259323121  ·  visitas@casademateus.pt
Oferta de uma visita guiada à Adega da Casa de Mateus*

MUSEU DA VILA VELhA

+351 259303320  ·  mvv@cm-vilareal.pt
20% desconto em compras superiores a 20€ na loja cultural

MUSEU DE ARQUEOLOgIA E NUMISMáTICA DE VILA REAL

+351 259320340  ·  museu@cm-vilareal.pt
20% desconto em compras superiores a 20€ na loja cultural

MUSEU DO SOM E DA IMAgEM

+351 259320000  ·  museu.som.imagem@gmail.com
30% desconto nos bilhetes para sessões de cinema

TEATRO DE VILA REAL

+351 259320000  ·  geral@teatrodevilareal.com
Desconto nos bilhetes para espetáculos**

* Para aceder à oferta terá que adquirir um bilhete de entrada na Casa de Mateus

** De acordo com o assinalado na agenda de programação do Teatro de Vila Real

   peso da régua

MUSEU DO DOURO

+351 254310190  ·  geral@museudodouro.pt
20% desconto no bilhete geral

   lamego

ARQUIVO – MUSEU DIOCESANO DE LAMEgO

+351 254666195  ·  amdl@diocese-lamego.pt
33% desconto no bilhete geral

MUSEU DE LAMEgO

+351 254600230  ·  mlamego@culturanorte.pt
50% desconto no bilhete geral

PARQUE BIOLógICO DA SERRA DAS MEADAS

+351 254656185  ·  parque.biologico@cm-lamego.pt
Na compra de duas entradas oferta de uma entrada
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LISTA DE DESCONTOS

TEATRO RIBEIRO CONCEIçãO

+351 254600070  ·  geral@teatroribeiroconceicao.com / bilheteira.trc@gmail.com
Desconto nos bilhetes para espetáculos*

* De acordo com o assinalado na agenda de programação do Teatro Ribeiro Conceição

ONDE SE DIVERTIR:

   vila real

AMF – FLORESTAL, TURISMO E AVIAçãO

+351 259340010  ·  info@kartodromo-vilareal.com
10% desconto no kartódromo*

10% desconto em passeio de avião ou helicóptero**

NATURwATERPARk

+351 259309120  ·  reservas@naturwaterpark.pt
100% desconto na Quinta Pedagógica***

* Exceto nos meses de julho e agosto 

** Com marcação prévia

*** Exceto visitas guiadas

   peso da régua

CLUBE DE CAçA E PESCA DO ALTO DOURO

+351 254313581  ·  ccpad1971@gmail.com
10% desconto na piscina

10% desconto no ginásio

DOURO À VELA

+351 918793792  ·  info@douro-a-vela.pt
10% desconto em todas as atividades/programas Standards

DOURO wONDERFUL EVENTS

+351 254318046  ·  douroevents@gmail.com / info@douroevents.pt
10% desconto no passeio TT com duração de 1h*

NOVAS ETAPAS, ANIMAçãO TURíSTICA LDA

+351 919192522  ·  geral@novasetapas.com
10% desconto em passeios de jipe e

Programa Régua – Pinhão – Tua – Régua

wINE MOMENTS & gOURMET

+351 254323459  ·  geral@winemoments.pt
Desconto de 5€/pessoa em programas específicos**

10% desconto em programas específicos***

* Mediante marcação prévia e sujeito a condições atmosféricas

** Roteiro Vínico I / Roteiro Vínico II / Ser Duriense por Um Dia / Roteiro do Espumante / Momento Fotográfico

*** Prova de Vinhos 1 quinta / Prova de Vinhos 2 quintas
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LISTA DE DESCONTOS

   lamego

LAMEgO CONVIDA

+351 254688072  ·  geral@lamegoconvida.com
25% desconto nas Piscinas Municipais Cobertas

25% desconto nas Piscinas Municipais Descobertas

NATURIMONT – DESPORTO AVENTURA E TURISMO

+351 254613918  ·  info.naturimont@mail.telepac.pt
20% desconto em todas as atividades

ONDE FICAR:

   vila real

CASA AgRíCOLA DA LEVADA

+351 259322190  ·  contacto@casadalevada.com
10% desconto 

CASA DA CRUZ | CASA DA CAMPÂNIA | CASA DO MINEIRO 

+351 259372995  ·  casadacruz@mail.telepac.pt
10% desconto

CASA DA QUINTA DE SãO MARTINhO

+351 259323986  ·  geral@quintasaomartinho.com
10% desconto

hOTEL MIRACORgO 

+351 259325001  ·  reservas@hotelmiracorgo.com
10% desconto sobre tarifas de balcão

hOTEL MIRANEVE

+351 259323153  ·  hotelmiraneve@live.com.pt
10% desconto sobre tarifas de balcão

QUINTA DO PAçO hOTEL

+351 259340790  ·  hotel@quintapaco.com

15% desconto no alojamento

5% desconto no restaurante do Hotel

   peso da régua

hOTEL COLUMBANO

+351 254320710  ·  info@hotelcolumbano.com
15% desconto sobre tarifas de balcão na época baixa

10% desconto sobre tarifas de balcão na época média e alta
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LISTA DE DESCONTOS

hOTEL RégUA DOURO 

+351 254320700  ·  geral@hotelreguadouro.pt
15% desconto sobre tarifas de balcão na época baixa

10% desconto sobre tarifas de balcão na época média e alta

IMPéRIO hOTEL 

+351 254320120  ·  info@imperiohotel.com
15% desconto

QUINTA DO VALLADO hOTEL RURAL

+351 254318081  ·  reservas@quintadovallado.com
10% desconto na reserva de alojamento e

uma visita guiada à adega com prova de vinhos*

* Válido até 28 de dezembro de 2014

   lamego

CASA DA AZENhA

+351 254666205  ·  info@casa-azenha.com
10% desconto

CASA DE SANTO ANTóNIO DE BRITIANDE

+351 935851428  ·  santoantoniobritiande@gmail.com
Oferta de uma caixa de 3 garrafas de Vinho DOC Távora – Varosa*

hOTEL CERRADO

+351 254613164  ·  alberga.cerrado@mail.telepac.pt
10% desconto

hOTEL LAMEgO

+351 254656171  ·  reservas@hotellamego.pt
10% desconto no Restaurante Vista Alegre nas refeições à carta

10% desconto nos tratamentos de Spa

hOTEL RURAL CASA DOS VISCONDES DA VáRZEA

+351 254690020 ·  hrcvv@netcabo.pt
10% desconto 

QUINTA DA TIMPEIRA

+351 254612811  ·  reservas@quintadatimpeira.com
10% desconto 

QUINTA DAS BRôLhAS – CASA SãO BERNARDO

+351 213960044  ·  leonorccoutinho@gmail.com
10% desconto na primavera**

5%  desconto no verão**

QUINTA DE MARROCOS

+351 254313012  ·  info@quintademarrocos.com
10% desconto

* Para reservas superiores a 2 noites

** Estadia mínima de uma semana (as reservas efetuam-se ao sábado)
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LISTA DE DESCONTOS

QUINTA DE TOURAIS

+351 254106065  ·  manuelamoraissoares@mail.telepac.pt
10% desconto

QUINTA DO TERREIRO

+351 254697040  ·  informacoes@quintadoterreiro.com
15% desconto

QUINTA VILLA OLIVEIRA

+351 966657674  ·  info@villaoliveira.com
15% desconto no alojamento *

VILLA hOSTILINA

+351 254612394  ·  villahostilina@gmail.com
10% desconto no alojamento

10% desconto nos serviços do Clube Kosmosgym

* Estadia mínima de 2 noites; 

   Desconto sobre o preçário do website (www.villaoliveira.com); 

   Condicionado à disponibilidade do alojamento; 

   Descontos aplicáveis quando indicado pelo cliente a posse do cartão no momento da reserva.

ONDE COMER:

   vila real

ADEgA REgIONAL – RESTAURANTE PASSOS PERDIDOS

+351 259347322  ·  passos-perdidos@sapo.pt
10% desconto sobre os preços da lista

BONS TEMPOS – RESTAURANTE E PETISCOS

+351 259322394  ·  bonstempos@clix.pt
10% desconto sobre os preços da lista

RESTAURANTE CAISDAVILLA

+351 259351209  ·  geral@caisdavilla.com 10% desconto*

RESTAURANTE CASA DE PASTO – A VIúVA

+351 259338499  ·  aviuvanp@gmail.com
10% desconto sobre os preços da lista

RESTAURANTE gRILL – O COSTA

+351 259321988  ·  restaurantegrillocosta@gmail.com
10% desconto sobre os preços da lista

* Exceto no menu executivo e proposta tradicional
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LISTA DE DESCONTOS

RESTAURANTE MARIA DO CARMO

+351 259322407  ·  restaurantemariadocarmo@gmail.com
10% desconto sobre os preços da lista

RESTAURANTE O MATEUS

+351 259327330  ·  geral@omateus.pt
10% desconto sobre os preços da lista

RESTAURANTE O FORNO

+351 259346183  ·  realrioltda@gmail.com
10% desconto sobre os preços da lista

RESTAURANTE QUINTA DA PETISQUEIRA

+351 259324059  ·  geral@quintadapetisqueira.pt
10% desconto sobre os preços da lista

RESTAURANTE 22

+351 259321296  ·  bjrr22@hotmail.com
10% desconto sobre os preços da lista

   peso da régua

RESTAURANTE CAChO D’OIRO

+351 254321455  ·  reservas@restaurantecachodoiro.com
10% desconto sobre os preços da lista em pratos de carne e peixe

RESTAURANTE CASTAS E PRATOS

+351 254323290  ·  info@castasepratos.com
10% desconto sobre os preços da lista

RESTAURANTE DOURO IN

+351 254098075  ·  info@douroin.com
10% desconto sobre os preços da lista*

RESTAURANTE gATO PRETO

+351 254313367  ·  gatopreto@netcabo.pt
10% desconto sobre os preços da lista

RESTAURANTE VARANDA DA RégUA

+351 254336949  ·  restaurante@varandadaregua.com
10% desconto sobre os preços da lista

* Exceto bebidas

   lamego

COPOS E TAPAS

+351 926852986  ·  coposetapas@sapo.pt
15% desconto em todos os Espumantes Morganheira

10% desconto em Vinhos de Mesa do Douro
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LISTA DE DESCONTOS

RESTAURANTE COVA DO BARRO

+351 254698421  ·  restaurantecovadobarro@hotmail.com
10% desconto sobre os preços da lista

RESTAURANTE JARDIM POPULAR

+351 254656152  ·  evaristo@jardimpopular.com
10% desconto sobre os preços da lista

RESTAURANTE O CARDOSO

+351 254612366  ·  restauranteocardoso@gmail.com
10% desconto sobre os preços da lista

RESTAURANTE O SONhO

+351 254655778  ·  restaurantesonho@hotmail.com
10% desconto sobre os preços da lista

RESTAURANTE PARAíSO

+351 254612264  ·  agostinho_paixao@hotmail.com
5% desconto sobre os preços da carta

RESTAURANTE VINDOURO

+351 254401698  ·  geral@restaurantevindouro.com
20% desconto sobre os preços da carta*

* Exceto bebidas

ONDE COMPRAR:

   vila real

TRAgA-MUNDOS

+351 259103113  ·  traga.mundos1@gmail.com
10% desconto nas peças de íman*

VINhO & TRETAS

+351 259378444  ·  geral@vinhoetretas.com / vendas@vinhoetretas.com

10% desconto na venda de produtos

5% desconto na restauração

* Máscaras, Figuras Etnográficas, Monumentos Históricos e Lugares emblemáticos de Trás-os-Montes e Alto Douro
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LISTA DE DESCONTOS

   peso da régua

DOURO wONDERFUL EVENTS

+351 254318046  ·  douroevents@gmail.com / info@douroevents.pt
5% desconto em todos os artigos à venda

no espaço da Douro Wonderful Events*

gARRAFEIRA wINE hOUSE gATO PRETO

+351 254402618

Em compras superiores a 10€,

oferta de um cálice de Vinho do Porto

PORTO RECCUA VINhOS

+351 254320358  ·  vendas@cavesvalerodo.com
20% desconto na venda de vinhos engarrafados

QUINTA DE SãO DOMINgOS

+351 254320260  ·  geral@quintadesaodomingos.com
10% desconto nos produtos da loja

SOCIEDADE AgRíCOLA QUINTA SEARA D’ORDENS

+351 254906415  ·  searadordens@mail.telepac.pt
Na compra de vinhos oferta de prova e visita guiada

* Vinho, Compotas, Azeite, Mel e Artesanato

   lamego

A PRESUNTECA

+351 962856296  ·  presuntaria@hotmail.com
5% desconto em compras superiores a 25€

CASA RODRIgUES

+351 965665780  ·  coposetapas@sapo.pt
 10% desconto ou oferta de uma garrafa de Vinho do Porto em 

compras superiores a 30€ (presuntos, queijos e enchidos)

www.douroalliance.org/turismo
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•
O Douro Alliance Tourist Card é gratuito e permite obter vantagens e descontos da rede 

de parceiros aderentes.

• Podem adquirir o Douro Alliance Tourist Card todas as pessoas maiores de 18 anos.

•
O  Douro Alliance Tourist Card é pessoal e intransmissível não podendo ser cedido a um 

terceiro titular.

•
O Douro Alliance Tourist Card, é um cartão que dá acesso a vantagens e descontos que se 

destinam a todos aqueles que queiram visitar o Território Douro Alliance.

•
Para usufruir das vantagens e descontos, o titular deve apresentar o Douro Alliance Tourist 

Card juntamente com um documento de identificação.

•
Os descontos do Douro Alliance Tourist Card não são acumuláveis com outros descontos, 

promoções e ofertas em vigor.

•
Os titulares do Douro Alliance Tourist Card devem efetuar as reservas diretamente com a 

identidade promotora e organizadora de cada desconto/vantagem.

•
 O Douro Alliance Tourist Card deverá ser apresentado no ato da reserva ou antes de efetuar o 

pagamento para poder usufruir dos benefícios.

•
Todas as ofertas estão sujeitas à disponibilidade e são da responsabilidade do parceiro 

aderente.

•
Para contas com consumo de vários clientes, divide-se o valor total pelo número de clientes e 

aplica-se o desconto ao valor por pessoa, aos clientes com cartão.

• O Douro Alliance Tourist Card é válido para o ano de 2014.

Condições Gerais
português
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