
Lazer e Tempos Livres Clube de Vinhos
Quinta do Crasto

Sociedade Agrícola da Quinta do Crasto

Situada na margem direita do Rio Douro, entre a Régua e o Pinhão, a Quinta do Crasto é uma propriedade com 
cerca de 130 hectares, dos quais 70 são ocupados por vinhas. Com localização privilegiada na Região 
Demarcada do Douro, é propriedade da família de Leonor e Jorge Roquette há mais de um século.

Tal como as grandes Quintas do Douro, a sua origem remonta a tempos longínquos (o nome CRASTO, deriva do 
latim castrum, que significa Forte Romano). Os importantes investimentos realizados nos últimos anos 
permitiram modernizar as vinhas e instalações de vinificação, garantindo assim a produção de vinhos de mesa 
de elevada qualidade, bem como categorias especiais de Vinho do Porto (LBV e Vintage).

A lista de produtos selecionados é a seguinte:

Preço/Garrafa

Crasto DOC Tinto 2012 75 cl 8,49 

Crasto DOC Branco 2012 75 cl 8,49 

Crasto Superior 2011 75 cl 14,00 

Quinta Crasto Reserva Vinhas Velhas 2010 75 cl 23,90 

Quinta Crasto Finest Reserve 75 cl - Vinho do Porto 7,99 

Q i t C t Vi t 2011 75 l Vi h d P t 36 90

As encomendas podem ser efetuadas por garrafa (não é necessário encomendar por caixa). O valor mínimo de 
cada encomenda é de 60,00 €, para a qual não serão cobrados quaisquer portes, sendo os produtos entregues na 
morada indicada pelo associado na nota de encomenda.

Quinta Crasto Vintage 2011 75 cl - Vinho do Porto 36,90 

Para aceder a informação detalhada sobre os vinhos da lista, clique aqui.

morada indicada pelo associado na nota de encomenda.
A entrega das encomendas é feita por empresas transportadoras em dias úteis e em horário de expediente (das 
09:00 às 18:00).
O débito será efetuado no mês seguinte ao da encomenda, no dia da remuneração.

Sociedade Agrícola da Quinta do Crasto
Tel.: +351 226 105 493
pedro.almeida@quintadocrasto.pt www.quintadocrasto.pt

NOTA DE ENCOMENDAClube de Vinhos
Quinta do Crasto

http://www.clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000027776
http://www.clubemillenniumbcp.pt/images/content/fn_Document_1_A000000000027777.pdf

