
CONCIERGE 
SERVICES



A Sea Douro Concierge service é multilingue, 

multifacetada, com diferentes backgrounds 

culturais e possui um vasto conhecimento da zona 

em que está sediada. Uma equipa criativa, 

dinâmica e apaixonada pela actividade que 

desenvolve.

Com uma forte ética profissional, a equipa possui 

a experiência adequada para lhe oferecer serviços 

inigualáveis e memoráveis

WHY US?



EMBARQUE CONNOSCO NESTA AVENTURA 

E VIVA EXPERIÊNCIAS ÚNICAS E 

MEMORÁVEIS



Religious & cultural experience

Conheça e viva a cultura religiosa presente 

na cidade e deixe-se encantar pelo 

misticismo e pela arquitetura secular   

PROGRAMA

● Saída  em viatura executive da Marina 

do Freixo ou outro local a designar

● Visita a 3  igrejas  mais emblemáticas 

da cidade do Porto

● Tempo para relaxar e conversar, num 

dos espaços a céu aberto da cidade 

com vista privilegiada para a Torre dos 

clérigos

● Continuação da visita a 3 igrejas e 

monumentos culturais da cidade 

● Regresso à Marina do Freixo ou outro 

local a designar



Literature & Art experience

“Deus quer, o Homem sonha, a obra 

nasce”.

Venha conhecer connosco, os pontos de 

referência artísticos e  literários que  a 

cidade oferece  

PROGRAMA

● Saída  em viatura executive da Marina 

do Freixo ou outro local a designar

● Visita a uma das mais icônicas livrarias 

do mundo, implementada num edifício 

Art Nouveau Architecture

● Visita à rua mais emblemática de 

galerias de arte do Norte de Portugal

● Tempo para relaxar e conversar,  com 

visita ao atelier de um dos artistas 

plásticos mais conhecidos do 

panorama artístico nacional

● Regresso à Marina do Freixo ou outro 

local a designar



Douro,  Food & Wine experience 
by day

Deixe-se contagiar pela magia dos sabores 

e pela beleza inigualável do Douro

PROGRAMA

● Saída  em viatura executive da Marina 

do Freixo ou outro local a designar

● Degustação gastronómica  num 

restaurante  Estrela Michelin

●  Visita a uma das Quintas mais 

emblemáticas do Douro com visita às 

vinhas, adega e prova de degustação 

vínica   

● Regresso à Marina do Freixo ou outro 

local a designar, com percurso idílico 

junto ao Rio Douro com paragens em 

alguns miradouros



Douro,  Food & Wine experience 
by night

Deixe-se contagiar pela magia dos sabores 

e pela beleza inigualável das duas cidades à 

beira rio

PROGRAMA

● Saída  em viatura executive da Marina 

do Freixo ou outro local a designar

● Degustação gastronómica  num 

restaurante  Estrela Michelin

● Tour noturno pela marginal do Rio 

Douro e a alguns pontos emblemáticos 

das 2 cidades à beira rio

● Tempo para relaxar e conversar,  num 

dos espaços mais emblemáticas da foz, 

com vista privilegiada sobre o Mar 

Atlântico

● Regresso à Marina do Freixo ou outro 

local a designar



Water & sky experience

Sobrevoe por duas cidades à beira rio e 

navegue pela beleza inigualável do rio 

Douro

PROGRAMA

● Saída  em viatura executive da Marina 

do Freixo ou outro local a designar

● Subida aos céus da cidade do Porto 

para uma experiência singular e única 

num helicóptero   

● Tempo para relaxar e conversar,  no 

conforto num dos nossos yachts até à 

foz do rio Douro

● Paragens para almoço/lanche

● Navegação até à zona Ribeirinha da 

cidade para contemplar uma das mais 

belas paisagens citadinas à beira rio 

● Regresso à Marina do Freixo



wineries experience

Se a gastronomia é cultura, a viticultura é  

arte e expressão de um povo. Conheça a 

mais singular das produções de um vinho 

exclusivo e património português

PROGRAMA

● Saída  em viatura executive da Marina 

do Freixo ou outro local a designar

● Visita a 4 caves de vinho do Porto com 

visita às adegas e provas de vinhos

● Tempo para relaxar e conversar,  no 

conforto de uma esplanada à beira rio

● Jantar num restaurante de um 

produtor com uma das melhores 

cartas de vinhos nacionais  

● Regresso à Marina do Freixo



River & Pic-nic  experience

Deixe-se contagiar pela beleza do Rio 

Douro e descubra um dos tesouros mais 

bem guardados e místicos da região

PROGRAMA

● Saída  num dos nossos yachts  da 

Marina do Freixo 

● Navegação a montante da marina

● Subida da eclusa (barragem) de 

Crestuma-Lever 

● Pic-nic na ilha mais mística e 

romântica do Rio Douro

● Tempo para relaxar e para banhos ao 

som das pequenas aves de rio

● Navegação de retorno com passagem 

num dos afluentes do mais belos do 

Rio Douro

● Regresso à Marina do Freixo



River, food & Spa experience

Junte as paisagens idílicas do Rio Douro, à 

gastronomia de sabores e relaxe na melhor 

das companhias

PROGRAMA

● Saída  num dos nossos yachts  da 

Marina do Freixo 

● Navegação a montante da marina

● Subida da eclusa (barragem) de 

Crestuma-Lever 

● Momentos de relax e conforto num 

Spa com profissionais prestigiados 

● Almoço num restaurante requintado 

sobre o Rio Douro

● Navegação de retorno com paragem 

para banhos/lanche num dos afluentes 

do mais belos do Rio Douro

● Regresso à Marina do Freixo



All Douro River  experience

Percorra os 213 km navegáveis  do Rio 
Douro em território português, e viva uma 
experiência náutica única de 7 dias.

PROGRAMA
1. Saída  da Marina do Freixo, com 

navegação até Lamego com pernoita 

em  hotel (4 / 5 estrelas)

2. Almoço na régua e navegação com 

pernoita em Ferradosa (4 / 5 estrelas) 

3. Navegação até Barca D'alva e tempo 

livre para relaxar e banhos

4. Navegação até ao Ferrão com paragem 

num restaurantes Estrela Michelin

5. Navegação e alojamento  num  hotel 4 

estrelas, com uma das vistas mais bela 

do Rio 

6. Tempo para relaxar

7. Regresso à Marina do Freixo



Custom made experiences

Crie o seu próprio programa e desafie a 

nossa equipa para o materializar, com o 

acompanhamento e aconselhamento 

profissional  

DESAFIE-NOS

● Passeios de Yacht com programação 

própria em rio ou mar

● Criação de eventos profissionais com 

foco em team building  

● Organização de surpresas para datas 

ou momentos comemorativos 

● Transporte de pessoas/clientes para 

destinos ou experiências em viaturas 

executive 

● Compras personalizadas e entregue 

em morada a designar

● Entre outras… Use a sua imaginação e 

nós tornámo-a real



SERVIÇOS SEA DOURO

ALUGUER DE 
YACHTS

ALOJAMENTO EM
YACHTS

SERVIÇO 
CONCIERGE



RUA SÃO JOÃO DE DEUS, 
116 - 2º DTO SALA 8
4760-162 VILA NOVA DE FAMALICÃO
PORTUGAL

info@seadouro.com
www.seadouro.com

CONTATOS
PAULO MONTEIRO

CEO
TEL. 00351 96 756 73 97
info@seadouro.com

 @seadouro

https://www.facebook.com/seadouro/
https://www.instagram.com/seadouro/
https://www.youtube.com/channel/UCHqAkuBBpWVShFtAPDt-WiQ

