ENOTURISMO - VINHO E AZEITE / TRÁS OS MONTES
30 Setembro a 3 Outubro 2021

Região Vitivinícola de Trás-os-Montes revela-se por entre montes e pronunciados vales
numa grande área de extensão, de Montalegre ao Planalto Mirandês, passando pelo
coração da terra Quente Transmontana. As diferenças repetem-se uma após outra, num
ritual que marca a enorme diversidade existente na região. Esta é uma região única e
com características especiais, na qual o cenário muda rapidamente, entre exuberantes
vales verdejantes, ou colinas antigas cobertas por uma colcha de retalhos de bosques,
olivais verde-cinza ou extensas vinhas verdes brilhantes, amendoeiras floridas ou outras
árvores de fruto. Além da bela paisagem, nesta viagem fica a conhecer dois produtos
que ali se evidenciam com grande qualidade: o Vinho e o Azeite.

PROGRAMA DA VIAGEM
30 de Setembro
LISBOA / ARCOSSÓ / VIDAGO
07h00 – Encontro dos viajantes no parque de autocarros de Turismo do Parque das
Nações junto ao AKI.
07h30 – Partida de autocarro para Arcossó com duas paragens em áreas de serviço.
Almoço na Quinta do Olival.
Prova de vinho na Quinta de Arcossó situada na Ribeira da Oura, entre Vidago e Chaves.
Este é um lugar excecional para a produção de vinho. Trata-se de uma região de fortes
tradições vitícolas que remontam à ocupação pré-romana.
Check in, jantar e alojamento no Hotel Vidago Palace.

1 de Outubro
VIDAGO / SUSÃES / MIRANDELA / ROMEU / BRAGANÇA
Saída de manhã para Susães para a visita ao olival e lagar de azeite da Casa de Santo
Amaro. A história desta casa inicia-se com a criação do Morgadio de Santo Amaro em
outubro de 1687, encontrando-se atualmente na posse da oitava geração familiar.
Almoço em Mirandela no restaurante Flor de Sal.
Visita à pitoresca Quinta do Romeu. Estabelecida desde 1874, produz vinho, azeite e
cortiça. Pratica exclusivamente Agricultura Biológica certificada (olival e vinha). Check
in, jantar e alojamento na Pousada de Bragança com uma mostra de vinhos e azeites
transmontanos.

2 de Outubro
BRAGANÇA / PARADA DE INFANÇÕES / MIRANDA DO DOURO
Visita guiada a Bragança com guia local incluindo o castelo, Domus Municipalis e o
Museu Ibérico da Máscara e do Traje.
Almoço no Restaurante O Javali.
Em Parada visita e prova de vinho na Casa do Joa. No concelho de Bragança, na aldeia
de Parada de Infanções encontramos o único vinho produzido na zona. As vinhas são
centenárias, de pé franco, com mais de 120 anos onde abundam cerca de 20 castas
distintas. Devido à idade da vinha e aos processos tradicionais de encepamento e
enxertia, é possível encontrar diferentes castas numa única cepa, tornando o processo
vitivinícola ainda mais interessante e o resultado final resulta num produto distinto e
com uma complexidade peculiar e muito curiosa.
Check in e alojamento no Hotel Parador Santa Catarina. Jantar no Restaurante Capa
d’Honras, em Miranda do Douro.

3 de Outubro
MIRANDA DO DOURO / MOGADOURO / LISBOA
O último dia desta viagem é dedicado à visita da região de Mogadouro.
Visita das vinhas nas arribas em jeeps 4X4.
Almoço no Restaurante A Tasquinha, em Mogadouro.
Regresso a Lisboa com paragem em duas áreas de serviço.

Mínimo de 20 pessoas:
PREÇO POR PESSOA EM QUARTO DUPLO:
EUR 1405,00
PREÇO PARA SÓCIO APENO EM QUARTO DUPLO: EUR 1321,00
SUPLEMENTO DE QUARTO INDIVIDUAL:
(Suplemento tabelado para sócios e não sócios)

EUR 180,00

PROGRAMA INCLUI:
• Presença permanente das conferencistas Maria João de Almeida (especialista em
Vinho) e Ana Rosado (especialista em Azeite);
• Autocarro;
• Alojamento de 3 noites em hotéis de 5 e 4 estrelas conforme mencionado no programa
• Visitas e provas de vinho e azeite nas adegas e lagares mencionados;
• 4 almoços e 3 jantares incluindo bebidas;
• Raid em jeeps 4X4 na Região de Mogadouro;
• 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

