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desCobrir o douro 

Com o luxo e o Conforto 

de uma barCaça real

a mais recente aquisição da douro azul, o spirit of 

Chartwell, inaugura um novo serviço de navegação fluvial 

de luxo, permitindo-lhe descobrir, com magnificência, a 

paisagem vinhateira duriense e a cultura da região.

navegando com a distinção que uma barcaça real oferece, 

este cruzeiro, “feito à medida do cliente”, representa 

também um nível superior no que diz respeito aos 

cruzeiros fluviais, uma vez que os passageiros poderão 

usufruir de um serviço luxuoso não classificado por 

estrelas, mas sim por white glove service, e que se traduz 

numa navegação com toda a privacidade e conforto para 

aqueles que procuram uma das mais belas e tranquilas 

regiões do mundo. 

apara além disso, a nova estrela do douro interage com 

as mais famosas caves, quintas, museus, restaurantes 

e atracções da região, num programa que conjuga 

tranquilidade e acção ao melhor nível, tendo como um dos 

objectivos dar a conhecer a região do douro… para lá do rio.

Spirit of Chartwell

texto: maria João Castro   fotos: Pedro sousa dias
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C
om capacidade para trinta passageiros e 
uma velocidade máxima de 9 nós, o spirit 
of Chartwell tornou-se conhecido como a 
barcaça oficial das comemorações do Ju-

bileu da rainha isabel ii. adquirido pela douro azul em 
finais de 2012 foi reconvertido em barco de luxo exibin-
do requinte em cada detalhe. a bordo, os passageiros 
poderão desfrutar de um programa personalizado e 
pensado com atenção aos ínfimos detalhes que tor-
nam a sua viagem numa experiência única. 

decorada em púrpura e dourado, a embarcação 
tem 64 metros de comprimento, 14 cabines duplas 
de luxo, uma suíte real, um elegante restaurante, um 
piano bar e um deck superior ao ar livre. Célebre pelo 
seu estilo baseado no Pullman express da Côte d’ azur, 
a atmosfera da embarcação integra peças e artefactos 
do comboio original, além de memória de outros na-
vios históricos.

as boas-vindas a bordo fazem-se sob um sol ma-
tinal que ilumina o rendilhado da arquitectura da ri-
beira do Porto e emoldura a ponte d. luís i enquanto 
a tripulação saúda os passageiros com uma simpatia e 
um profissionalismo que não deixaria de ser uma cons-
tante ao longo da viagem. assim que se entra, a barcaça 
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brinda-nos com uma sensação de conforto, sofistica-
ção e elegância, que revela uma inusitada atenção aos 
pequenos detalhes. Com o grande astro a pique, o 
cruzeiro zarpa em direcção à régua, onde se pernoita, 
iniciando-nos na paisagem do douro que contempla 
um casario que se dissemina por entre as comportas 
da Crestuma-lever e do Carrapatelo. as manhãs e as 
tardes correm sem pressas, preenchidas com briefing 
e lectures sobre a região, ao mesmo tempo que o mo-
tor do spirit of Chartwell desliza suavemente, fazendo 
arrepiar a superfície do douro. Variados programas 
acompanham a navegação, dependendo dos humores 
do rio: ficar pela régua ou subir até barca d´alva e daí 
partir à descoberta de salamanca, visitar lamego e o 
seu santuário de nossa senhora dos remédios ou o 
museu de lamego, degustar uma prova de vinhos na 
Quinta do seixo, deslocar-se a favaios para provar o 
moscatel ou almoçar na Quinta da avessada, perder-se 
na barroca Casa mateus, ou deslumbrar-se com uma 
refeição no Convento da alpendurada. 

de braços com a arte de bem receber, os lugares 
percorridos respiram história, tradição e bom gosto, 
nunca faltando o acompanhamento do néctar precio-
so das encostas durienses, mercê do reconhecimento 
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e mestria centenárias, evidenciando-se num sabor que 
tem notas de madeira e frutos vermelhos e com um 
aroma indubitável a vinho generoso. 

na barcaça, a cozinha gourmet e de autor do chef 
richard stuiver reúne arte, gastronomia e criatividade. 
oferecendo um serviço de excelência, podem-se apre-
ciar reinterpretações dos sabores culinários tradicio-
nais acompanhados de uma garrafeira que surpreende 
pelos magníficos néctares selecionados: uma espé-
cie de montra para o vinho do Porto que acompanha 
cada refeição com a mesma lentidão que as encostas 
vinhateiras, que produzem o belo néctar dos deuses, 
desfilam do outro lado do vidro, tornando a expe-
riência irrepetível. a fórmula mágica desta alquimia, a 
degustação das delícias que incluem belas surpresas 
relacionadas com a textura e o confronto de sabores 
reinterpretados de forma moderna enquanto a natu-
reza espreita à janela, é mesmo uma das mais-valias da 
experiência spirit of Chartwell.

o chá da tarde no sundeck faz desfilar a paisa-
gem cinematográfica do vale encantado duriense. as 
plantas trepam as paredes, cobrindo a fachada dos 
edifícios como uma segunda pele e deixando apenas 
espaço suficiente para as janelas respirarem. aqui, 
onde a mão do Homem moldou o panorama, as cepas 
desenham-se em socalcos, patamares e a chamada 
vinha ao alto. a fotogenia do douro cantada no ro-
mance de homenagem ao douro Vindima, de miguel 
torga, exibe-se na luz do entardecer, numa rara bele-
za que destaca a paisagem excepcional. ao atravessar 
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o alto douro Vinhateiro, a brisa tocada pelo sol faz 
preguiçar os sentidos e mais uma vez se constata que 
um dos vértices do spirit of Chartwell é aliar o prazer 
vínico ao desfrute da vista circundante. o enquadra-
mento oferece as maiores e melhores oportunidades 
para relaxar, quer nos espaços comuns, quer no con-
forto do camarote. a lua tolda a paisagem de uma luz 
prata desacelerando o ritmo da jornada.

no último dia navio-hotel atraca no Cais da ribeira 
encerrando uma jornada fluvial singular. a tripulação, 
profissional e irrepreensível, despede-se com a mes-
ma cordialidade e simpatia com que brindou os passa-
geiros ao longo dos dias passados a bordo.

Há cruzeiros de cinco e oito dias, dependendo da 
vontade de conhecer e/ou aprofundar a essência do 
Vale do douro, num desígnio que convida ao descanso, 
à descoberta do património edificado e à degustação 
de uma ementa preparada com esmero e mestria. o 
itinerário serpenteia as encostas forradas a vinhas ver-
dejantes e frescas que, nesta altura do ano, ganham a 
força da distância ao serem contempladas do rio. os 
passageiros viajam pela arquitectura, história, cultura 
e gastronomia da região, visitando monumentos em-
blemáticos e quintas privadas, por entre os quais se 
degustam refeições memoráveis entre muitas outras 
actividades de carácter lúdico-recreativo. 

 o mais recente prestigiador promotor das 
belezas do rio douro foi construído na Holanda em 
1997 com o nome de Van Gogh, tendo sido depois ad-
quirido pelo britânico Philip morrell, e rebaptizado de 
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spirit of Chartwell. em 2012 ficou famoso por ter sido a 
barcaça real  - the royal barge -  onde isabel ii de ingla-
terra embarcou com a família real no dia 3 de Junho, 
a quando das comemorações do Jubileu de diamante, 
os 60 anos do seu reinado. depois do desfile no tamisa, 
a embarcação foi comprada e transformada em navio
-hotel pela douro azul. operando a partir de um pro-
grama personalizado, as viagens do spirit of Chartwell 
foram pensadas tendo em conta o luxo definido pelos 
detalhes que brindam os passageiros numa experiên-
cia que conjuga de foram irrepreensível recreio, tradi-
ção, cultura e gastronomia.

Qualquer dos programas dá a conhecer a re-
gião que, em 2001, a unesCo elevou a Património 
da Humanidade, um título que premiou a região 
vinícola demarcada mais antiga do mundo, decre-
tada pelo marquês de Pombal, em 1756. o carácter 
único do território faz com que douro seja uma es-
pécie de marca d´água que estabelece uma relação 
natural da cultura do vinho com a diversidade da 
arquitectura local, evidenciando o trabalho notá-
vel realizado pelo homem na construção de muros 
em xisto que desenham as encostas, recortando-as 
de verde. mas a região demarcada do douro, não 
é apenas um rio ou uma região: é muito mais do 
que isso... é uma viagem de descoberta de um lu-
gar com uma história, cultura e pessoas únicas que 
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um cruzeiro marcado pela magia do alto douro Vinhateiro, Património mundial e 

guardião de infindáveis memórias feitas de tradição e de história.
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deve ser usufruído da melhor forma, ou seja, a bor-
do de uma barcaça real.

É de referir que a douro azul recebeu em 
2013 um Global award na World travel market 
de londres, num reconhecimento da promoção 
da região do douro, inovação, projecção inter-
nacional e investimento contínuo. o spirit of 
Chartwell vem certamente reforçar a posição 
cimeira da companhia fluvial, num destino tu-
rístico de excelência.

Viajar no spirit or Chartwell é estar em contac-
to com a natureza e a cultura, numa experiência 
de tirar o fôlego e que supera as expectativas num 
“triplo” douro azul: rio, céu e uma companhia flu-
vial que faz toda a diferença, apostando em via-
gens de eleição. 

tudo isto e muito mais para ver, sentir e usufruir, 
em cinco ou oito dias de navegação numa propos-
ta spirit of Chartwell, a barcaça real que lhe oferece 
numa viagem certamente inesquecível e uma forma 
distinta de viajar. 

o topo do long luxury riversightseeing da douro 
azul propõe ainda, como programa de encerramento, 

uma visita ao World of discoveries, um museu inte-
ractivo e parque temático em miragaia. recentemente 
inaugurado, o espaço dedicado aos descobrimentos 
Portugueses promete, e cumpre, uma alucinante via-
gem ao passado, reconstruindo grandes momentos 
da época dos descobrimentos Portugueses. noutros 
tempos, o local albergou um dos principais estalei-
ros navais da época da expansão marítima; agora, 
o espaço pretende ensinar pequenos e graúdos de 
uma forma divertida e criativa. o World of discove-
ries tem ainda um restaurante, o “mundo de sabo-
res: uma epopeia Gastronómica”, que serve comida 
tradicional portuguesa, assim como iguarias de Áfri-
ca, Índia, China, Japão e brasil. o espaço museológi-
co está aberto de segunda a sexta-feira, das 10 às 18 
horas, aos sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 
horas e o valor dos bilhetes situa-se entre os 8 e os 
14 euros.

www.douroazul.com www.worldofdiscoveries.com


