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— Nota de Imprensa —

Abertura do primeiro hotel em
Marco de Canaveses

Onde o rio Tâmega encontra o rio Douro

PARA PUBLICAÇÃO IMEDIATA: 25 de Maio
Pessoa de contacto: Adriano Freitas Gestor do Hotel
Empresa: Quinta de Santo António — Country House & Villas
Número de contacto: 910 353 351
Email: info@quintastantonio.pt

Torrão, Marco de Canaveses (Porto) — A Quinta de Santo António anunciou hoje
a abertura do primeiro hotel, no concelho de Carmen Miranda, dia 08 de Junho.

A Quinta de Santo António, composta pelo hotel numa casa do século XIX, dez
villas, bar e salão externos, nasce na margem da foz do rio Tâmega para oferecer
contacto directo com o rio que corre lento e discreto como a vida rural onde está
inserido.

«É uma casa de campo. A sua casa de campo, com serviço de hotel.» —

descreve Adriano Freitas, gestor da Quinta de Santo António.

✤ Concebido para o estilo de vida
O estilo de vida dos que viajam para experimentar a gastronomia, fazer passeios e
contemplar a paisagem encontrarão nas particularidades da Quinta de Santo
António e da sua localização motivos para escolher esta região.
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✤ O Douro incógnito
No Douro verde de Carmen Miranda, antes de chegar ao Douro vinhateiro de
Miguel Torga, há comida boa, património esquecido e sítios que não parecem ser
de «cá» [Portugal].

✤ Gastronomia duriense com assinatura
A Quinta de Santo António tem restaurante de autor e gastro bar, aberto ao
público, e o chef compôs uma carta fiel aos melhores sabores que por estes lados
só, ao domingo, vão à mesa.

Na terra do anho assado, da lampreia e vinho verde, os pratos serão servidos na
versão tradicional, mas também em versões mais sofisticadas. Acompanham com
uma seleção de vinhos verdes marcoenses premiados.

Na foz do rio Tâmega, o Foz oferece uma esplanada suspensa, quase em cima do
rio, com vista para a aldeia de Entre-os-rios. Este gastro-bar, em forma de folha,
tem entrada aberta ao público pelo cais do Torrão.

✤ A vida entre rios
A vida na QSA apela a navegar o rio Douro e Tâmega, à vela, em iate ou
desportivamente em stand-up-paddle ou caiaque.
A conhecer:

● a Ilha dos Amores (ilha única do Douro)
● foz do rio Paiva (a vida dum rio (ainda) selvagem)
● eclusa da barragem de Carrapatelo (35m de desnível, a maior da Europa)

Do vale dos rios para o alto das serras da Aboboreira, Marão e Arouca pelas
famosas Estradas Nacionais 108 e 222 ou na rota do Românico. Recomenda-se
fazer estas estradas em carro descapotável, mas se é fã de motas, vai adorar as
curvas e caminhos em terra até ao topo das serras.

Os nossos guias, são locais, conhecem muito bem os rios e as montanhas, os
atalhos para os segredos e até as tascas de perdição. São naturalmente bons
anfitriões.

--
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✦ Acerca do Investidor
O Hotel Quinta de Santo António — Country House & Villas é um investimento
privado do empresário Jorge Azevedo, natural de Alpendorada, Marco de
Canaveses. É um homem de poucas palavras mas repleto de projectos
diversificados nos últimos dez anos, que incluíram os têxteis, construção,
agricultura, comércio de retalho, imobiliária e agora hotelaria.
O projecto do hotel, que reconhece, como o mais desafiante de todos, para o qual
procurou profissionais do sector do turismo para integrar a equipa desde o início,
é o investimento «mais apaixonante, pois é como se fosse a minha casa. E na
minha casa faço questão de receber muito bem as visitas».

⎔ Ligações

Hotel
www.quintastantonio.pt
https://www.facebook.com/quintastantonio
https://www.instagram.com/quintastantonio

Foz Bar Hotel
https://www.instagram.com/fozhotelbar/
facebook.com/fozhotelbar

⎔ Fotografias
Ligação externa (Dropbox)
https://www.dropbox.com/sh/e58jvgrra9ybi3g/AABZuTIUMnB00_HBAp6hXZbwa?dl=0
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