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CHARME E VINHO... 
PELO VERDE MINHO 
A beleza da região do Minho serve de cenário à Rota dos Vinhos Verdes. Percorrer esses caminhos, 
é descobrir as origens e sabores da milenar cultura vinícola e mergulhar a fundo na História de 
Portugal. Um convento, um palácio e um antigo solar foram as escolhas da baton para dar a 
conhecer um pouco mais deste destino de excelência. Proporcionando experiências únicas e 
memoráveis, é possível desfrutar de praias e montanhas, vales e rios, e de uma paisagem única onde 
o verde, que dá nome ao vinho, é a cor dominante. Graça Vasconcelos foi descobrir esta rota... 

CARMO'S BOUTIQUE HOTEL 

Intimista e elegante, é assim que podemos definir o Carmo's 
Boutique Hotel, um antigo solar situado em Ponte de Lima, e 
um dos vencedores do prémio "Luxury Boutique Hotel", em 
2016, tornando-se a única unidade hoteleira da Península 
Ibérica a ser distinguida nesta categoria. 
O Carmo's Boutique Hotel está inserido num espaço rural 
e oferece um serviço personalizado, tendo como objectivo 
a promoção de um tipo de turismo de excelência e de 
proximidade, o que faz com que os hóspedes se sintam em 
casa e numa atmosfera acolhedora e tranquila. 
Composto por 15 quartos, o Boutique Hotel apresenta uma 
decoração que combina o design contemporâneo e o orgulho 
nas raízes culturais da região onde está inserido, colocando em 
destaque sabores, tradições e paisagens locais. 
A cozinha tradicional do restaurante, num salão caloroso, cheio 
de memórias, arte, livros, vinhos, e muitos outros objectos com 
história, leva os hóspedes a uma viagem culinária através de 
Portugal. No jardim ou na borda da piscina com o horizonte 
como limite, poderá viajar pelos sabores da região dos vinhos 
verdes, sempre acompanhado pelos vinhos portugueses. 

No SPA do Carmo 's Boutique Hotel pode desfrutar de 
tratamentos de aromaterapia ou mergulhar num banho de 
puro leite de cabra. 
O Carmo 's tem também ao dispor dos hóspedes jantares 
privados com prova de vinhos de quintas seleccionadas de 
castas autóctones, em harmonização com menu de degustação 
à luz de velas e do fogo. 
Como sugestão, aproveite para saborear um Quinta do Ameal 
Special Harvest que apresenta um aroma muito complexo, com 
notas florais e laivos de laranja cristalizada, geleia de marmelo 
e mel. Exportado para mais de 15 países, o Ameal encontra-
se nas cartas de muitos dos melhores e mais exigentes 
restaurantes do Mundo assim como das prestigiadas lojas. 


