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Contemplar a paisagem do Douro é uma experiência única navegando ao 
longo do rio. A Rivus oferece um conjunto de experiências imperdíveis 

a bordo do Senhora do Carmo num passeio de charme!

The Douro Wine Boat



Desde os primórdios da existência do homem no Douro que há vestígios da 
produção de vinho. O microclima, o solo xistoso e a grande vantagem do rio como 

meio de transporte tornaram este vinho famoso. A navegação no Douro foi sempre 
o meio para enviar o precioso néctar até ao Porto. Perante condições incríveis e 

enormes dificuldades os barcos desciam por força da corrente, do vento e da 
vontade humana. O Douro tornou-se mundialmente conhecido, pelo vinho, pela 

arquitetura da paisagem, pela cultura do seu povo e pela navegação.
O Wine Boat faz a ligação entre o vinho, a paisagem, a cultura e a navegação.

O rio foi domado pelas barragens que tornaram a navegação segura e tranquila.
As experiências que a Rivus propõe foram planeadas de forma a dar a conhecer 

estes vinhos, esta paisagem, esta cultura, este povo, e esta história.

Sem dúvida um conjunto de experiências únicas.
Venha escolher a sua!

Wine Boat Experiences



A Experiência no Barco

Navegar no Rio Douro é das experiências mais bonitas quando se visita a região. A 
partir do cais do Ferrão ou do Ferrão Sul (Peixinhos) a bordo do Senhora do Carmo 
embarque numa experiência relaxada. Passando pelas principais Quintas do Douro 
Vinhateiro a história vai sendo contada pela tripulação bem conhecedora do Rio e 

da sua cultura durante uma viagem que prometemos inesquecível.

A Experiência na Quinta

A Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo é um local de extrema beleza, numa 
localização privilegiada junto ao rio Douro e com uma história que remonta há 
mais de 250 anos. Entre numa viagem à descoberta de um lugar único, e viva a 
experiência do verdadeiro espírito do Vale do Douro numa quinta de referência 

incontornável no enoturismo em Portugal.



Panoramic Wine Boat

Panoramic Wine Boat Tour
Horário – 10h00 às 11h45

60€/Adulto,  30€/Criança (dos 5 aos 12)

10:00 Embarque no Ferrão ou Ferrão Sul (Casa dos Peixinhos).
Passeio no rio Douro com oferta de um copo de vinho, petiscos
regionais e tour guiado.

11:45 Desembarque no Ferrão ou Ferrão sul (Casa dos Peixinhos).

Panoramic Wine Boat Experience
Horário – 10h00 às 16h00

190€/Adulto, 100€/Teenager (13 aos 18), 60€/Criança (5 aos 12)

10:00 Embarque no Ferrão ou Ferrão Sul (Casa dos Peixinhos).
Passeio no rio Douro com oferta de um copo de vinho, petiscos
regionais e tour guiado.

11:45 Desembarque e transfer para a Quinta Nova.
12:15 Visita guiada à adega & Wine Museum Centre Fernanda Ramos Amorim

seguida de prova de vinhos Quinta Nova.
13:45 Almoço no Conceitus Winery Restaurant Menu Degustação em 3

Momentos harmonizado com Vinhos Quinta Nova.
16:00 Transfer e desembarque no Ferrão Sul (Casa dos Peixinhos)

Todos os valores apresentados incluem IVA e Seguros
Todas as experiências sujeitas a marcação prévia



Quinta Nova Wine Boat Experience
Horário – 12h00 às 18h00

160€/Adulto, 100€/Teenager (dos 13 aos 18), 50€/Criança (dos 5 aos 12)

12:00 Embarque no Ferrão ou Ferrão Sul (Casa dos Peixinhos).
Passeio no rio Douro com prova de vinhos, petiscos regionais e tour
guiado.

13:30 Desembarque e transfer para a Quinta Nova.
13:45 Almoço no Conceitus Winery Restaurant Menu Degustação em 3

Momentos harmonizado com Vinhos Quinta Nova.
15:30 Visita guiada à adega & Wine Museum Centre Fernanda Ramos

Amorim.
18:00 Transfer e desembarque no Ferrão Sul (Casa dos Peixinhos)

Quinta Nova Wine Boat

Quinta Nova Wine Boat Tour
Horário – Manhã: 12h00 às 13h30 | Tarde: 16h00 às 17h30

55€/Adulto,  27.50€/Criança (dos 5 aos 12)

12:00 ou 16:00 Embarque no Ferrão ou Ferrão Sul (Casa dos Peixinhos).
Passeio no rio Douro com prova de vinhos, petiscos regionais e
tour guiado.

13:30 ou 17:30 Desembarque no Ferrão ou Ferrão sul (Casa dos Peixinhos).

Todos os valores apresentados incluem IVA e Seguros
Todas as experiências sujeitas a marcação prévia



Sunset Wine Boat

Sunset Wine Boat Experience
Horário – 17h00 às 19h45

110€/Adulto, 60€/Teenager (dos 13 aos 18), 30€/Criança (dos 5 aos 12)

17:00 Visita guiada à adega & Wine Museum Centre Fernanda Ramos
Amorim.

18:00 Transfer e embarque no Ferrão.
Passeio no rio Douro com oferta de um copo de vinho, petiscos
regionais e tour guiado.

19:45 Desembarque no Ferrão ou Ferrão Sul (Peixinhos).

Sunset Wine Boat Tour
Horário – 18h00 às 19h45

60€/Adulto,  30€/Criança (dos 5 aos 12)

18:00 Embarque no Ferrão ou Ferrão Sul (Casa dos Peixinhos).
Passeio no rio Douro com oferta de um copo de vinho, petiscos
regionais e tour guiado.

19:45 Desembarque no Ferrão ou Ferrão sul (Casa dos Peixinhos).

Todos os valores apresentados incluem IVA e Seguros
Todas as experiências sujeitas a marcação prévia



Experiências à medida

Temos experiências e tours em exclusivo mediante consulta com elaboração de
programas à sua medida. Todos os serviços são de grande qualidade e executados
por profissionais experientes que falam Inglês, Francês e Castelhano.

Beyond The Experiences

Transfer Fluvial

10€/Pessoa
Travessia Sul - Norte 

11h45 e 13h30
Travessia Norte - Sul 
15h30,16h00, 18h00

Facilitamos o acesso entre as duas margens do rio 
com um serviço de travessia entre Ferrão Norte 
(Quinta Nova) e Ferrão Sul (Casa dos Peixinhos). 

Informações & reservas: +351 967 196 981 | info@rivus.pt | www.rivus.pt
RNAT: 417/2018



A embarcação “Senhora do Carmo”

Um Trawler Clássico de origem Inglesa construído em 1971. Tem capacidade para 
transportar 12 passageiros em total segurança e comodidade.

No exterior tem uma zona com mesa e sombra à popa para refeições ou provas de 
vinho e uma zona de solário na proa. O interior comporta a ponte de comando, 

com espaço abrigado para passageiros, uma cabine de vante com WC para uso dos 
passageiros e à ré uma área dedicada ao serviço com cozinha, copa e WC. Todos os 

equipamentos são da melhor qualidade e adaptados ao serviço proposto. 
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