
                                 

 
ENOTURISMO - EÇA DE QUEIROZ E O VINHO  

4 a 6 Junho 2021 
 
 
Eça de Queiroz, nome maior da literatura portuguesa, foi também um dos maiores 
cronistas nacionais da mesa portuguesa. Nas suas obras é mencionado o que se comia 
e bebia na época, num estilo realista que retrata a sociedade da época através dos seus 
costumes. E o vinho ocupa um lugar especial na sua obra, nunca faltando às refeições 
qualquer que fosse o estatuto social das suas personagens. Assim, esta viagem vai mais 
além da degustação de vinhos, pretende também levar o enófilo a conhecer em 
pormenor a vida e a obra de Eça de Queiroz, assim como alguns dos lugares por onde 
passou. Uma viagem inesquecível. 
 
 
PROGRAMA DA VIAGEM 
 
4 de Junho 
LISBOA / GAIA / PORTO 
07h30 - Encontro dos participantes na Estação de Santa Apolónia.  
08h00 – Partida no comboio Alfa Pendular para Gaia com pequeno almoço exclusivo a 
bordo. 
11h05 - Chegada à Estação de Gaia.  
Transporte em autocarro para a WOW. Visita guiada, prova de vinhos e almoço no 
restaurante Thomas & Croft. 
Visita guiada do Porto com guia local. 
Check in no PortoBay Hotel Teatro. 
Noturna com jantar no Restaurante Oficina. 
Regresso ao hotel. Alojamento. 
 
5 de Junho 
PORTO / BRAGA / MELGAÇO / PORTO  
Partida do hotel para visita guiada a Póvoa de Varzim (exterior da cada onde nasceu 
Eça) e o Museu Municipal de Etnografia e Vila do Conde (com visita guiada à Igreja 
Matriz foi batizado) e o Mosteiro de Santa Clara.  
Almoço no Restaurante Cruz Sobral, em Braga. 
De tarde visita e prova de vinhos na Quinta do Soalheiro, em Melgaço. 
Regresso ao Porto de autocarro. Noturna com jantar no Restaurante DOP Porto. 



Regresso ao hotel. Alojamento. 
 
6 de Junho 
PORTO / AREGOS / TORMES / BAIÃO / LISBOA 
Saída do Porto em comboio até Aregos.  
Em Tormes visita guiada e prova de vinhos na Fundação Eça de Queiroz. 
Almoço na Fundação. 
Visita à adega e prova de vinhos na Quinta de Santa Teresa onde se produzem os 
vinhos A & D Wines. 
Regresso a Lisboa de autocarro. 
  
Mínimo de 15 pessoas: 
PREÇO POR PESSOA EM QUARTO DUPLO: EUR 1360,00 
PREÇO PARA SÓCIO APENO EM QUARTO DUPLO: EUR 1280,00  
 
SUPLEMENTO EM QUARTO INDIVIDUAL: EUR  160,00  
(Suplemento tabelado para sócios e não sócios) 
 
 
PROGRAMA INCLUI: 

• Presença permanente da conferencista Maria João de Almeida;  

• Comboio Lisboa/Porto em primeira classe com pequeno almoço exclusivo e 
Porto/Aregos. 
• Autocarro;  
• Alojamento de 2 noites no PortoBay Hotel Teatro 4* com pequeno almoço; 
• 3 Almoços e 2 Jantares incluindo bebidas; 
• Visitas às adegas como mencionado;  
• Todos os impostos aplicáveis;  
• Radioguias;  
• Seguro Multiviagens;  
 
PROGRAMA NÃO INCLUI:  

• Tudo o que não esteja como incluído de forma expressa;  

• Despesas de caráter particular designadas como extras. 
 
 
Viagem organizada em parceria com a agência: 

  
 RNAVT 4309  
 Rua Alferes Veiga Pestana, L1, loja 33 
 PT 9050-079 Funchal - Portugal 

 
 

 

 

 



 


