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Quinta dos Murças e Quinta do Ameal:
refúgios para férias
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As casas da Quinta dos Murças e da Quinta do Ameal estão prontas para receber pequenos grupos ou
famílias. Foi preparada uma oferta de alojamento exclusiva, de forma a garantir o cumprimento de todas
as medidas de higiene e segurança, permitindo uma experiência única de cada uma das quintas.
Para mais informações, por favor, contacte: Gabinete de Imprensa | Global Press Indulge
Ana Filipa Lopes / E-mail: afl@global-press.com / Tlm: 914 369 706 | Carla Macedo / E-mail: cm@global-press.com / Tlm.: 914 369 308
Av. António Augusto Aguiar 148 - 6º Andar 1050-021 Lisboa | www.global-press.com / TEL: 21 394 40 27

COMUNICADO DE IMPRENSA
LISBOA, 17 de JUNHO DE 2020

A Quinta dos Murças, localizada na margem direita do rio Douro, entre a Régua e o Pinhão, caracteriza-se pela
diversidade dos seus terroirs e da mata mediterrânica que a envolve. Esta quinta histórica, onde foi plantada
a primeira vinha vertical do Douro em 1947, possui uma Casa composta por 5 quartos, sala com varanda para
o Douro, cozinha e jardim com piscina, que lhe dão uma oportunidade de estar e família e com todo o conforto.
As provas de vinho, os trilhos, os piqueniques, as idas à horta e os passeios no barco solar são algumas das
experiências proporcionadas por esta Quinta.
A Quinta do Ameal, localizada no vale do rio Lima, oferece uma experiência de conforto e genuína, com um
conjunto de actividades em harmonia com a área envolvente. Com 30 hectares de verde, 14 dos quais
compostos por vinha da casta Loureiro, esta Quinta dispõe de 5 Suites, com cozinha e sala em open space, que
oferecem privacidade e a tranquilidade que procura numas férias. A Casa Grande tem 3 suites com entrada
exterior independente e a Casa da Vinha é composta por duas suites. Além do acesso às áreas comuns da
quinta, jardins e piscina, os visitantes podem realizar provas de vinho, actividades aquáticas no rio e passeios
na ecovia com mais de 40km ao longo do rio Lima.
A Quinta dos Murças e a Quinta dos Murças têm o selo Clean & Safe e adoptam as recomendações da
Direcção-Geral da Saúde e da Organização Mundial da Saúde.
Reservas:
• Quinta dos Murças - através do email reservas.murcas@esporao.com ou do número +351 934 550 006
Preço Casa (ocupação máxima 10 pessoas) 900€/dia
Pequeno-almoço incluído, piscina, jardim
• Quinta do Ameal - através do email reservas.ameal@esporao.com ou do número +351 916 907 016
Preços das suites desde 240€/dia
Pequeno-almoço incluído (Entrega de produtos e ingredientes) acesso à piscina, jardim e diferentes áreas da casa
Sobre a Quinta dos Murças: A Quinta dos Murças está situada no norte de Portugal, sub-região Cima-Corgo, na margem direita do rio Douro, entre
a Régua e o Pinhão, desde 1714. Com 3,2Km de margem de rio e exposição maioritariamente a sul, a Quinta dos Murças tem uma extensão total
de 155hta dos quais 48hta são de vinhas com castas autóctones e onde, em 1947, foi plantada a primeira vinha vertical do Douro. Além das vinhas,
as oliveiras, laranjeiras, amendoeiras e a mata mediterrânica ajudam a potenciar a biodiversidade existente promovendo o equilíbrio do
ecossistema. A Quinta dos Murças é um lugar único caracterizado pela diversidade dos seus 8 terroirs, devidamente identificados, marcados por
diferentes altitudes, exposições solares, solos xistosos diferentes entre si e vinhas maioritariamente verticais. A combinação do clima extremo,
característico do vale do Douro, as práticas agrícolas de máxima precisão que respeitam a Natureza e os diferentes processos de vinificação que
privilegiam o carácter original dos frutos dão origem a vinhos de terroir concentrados, elegantes e de grande frescura. Na Quinta do Murças são
produzidos os vinhos Assobio DOC Douro e a Gama Quinta dos Murças – Quinta dos Murças Minas, Quinta dos Murças Reserva, Quinta dos Murças
Margem, Quinta dos Murças VV47, Quinta dos Murças Porto Tawny 10 anos, Quinta dos Murças Porto Vintage e o azeite virgem extra Quinta dos
Murças.
Sobre a Quinta do Ameal: A Quinta do Ameal, localizada no Vale do Lima, Região dos Vinhos Verdes, é uma antiga propriedade que remonta a
1710. De rara beleza natural, a Quinta do Ameal tem 30 hectares, cerca de 14 ocupados com uma vinha que, seguindo prácticas biológicas, produz
uvas excecionais que dão origem a vinhos brancos únicos, exclusivamente com a casta Loureiro. O portefólio da Quinta do Ameal é composto pelos
vinhos “Ameal Loureiro”, “Quinta do Ameal Solo Único”, “Quinta do Ameal Escolha”, um “Ameal Espumante” e “Ameal Colheita Tardia”. Todos
vinhos produzidos em pequenas quantidades e vendidos em lojas e restaurantes seleccionados. Para além da vinha, a propriedade tem 8 hectares
de floresta composta por uma enorme variedade de árvores, algumas com mais de 200 anos. As casas, jardins e mais de 800 metros de margem
do Rio Lima completam este território. O projecto de Enoturismo Ameal Wine & Tourism abriu em 2015 e é composto por duas casas renovadas
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no final de 2014. É um enoturismo de conforto, de simplicidade, genuíno e onde é possível realizar um conjunto de actividades em harmonia com
a área envolvente como a degustação de vinhos, a descidas de rio, passeios de bicicleta e caminhadas na ecovia ao longo do rio Lima.
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