
Rota Vinhos do Porto e Verdes 

Datas de partida:                                                                                                                                                                                                                                       

 

1º Dia Sexta – Lisboa  

Chegada e Transfer chegada para hotel Vila Galé Opera 4* em Lisboa. 

2º Dia Sábado – Lisboa – Amarante – Telões  

Pequeno-almoço no hotel. Partida em direcção a Amarante. Chegada, 

almoço em restaurante (incluído). Após almoço saída para Telões, quinta 

da Lixa. Visita à Quinta com prova de vinhos. Fundada em 1986, 

inicialmente vendia vinho a granel, pouco tempo depois aperceberam-se 

de que a qualidade dos vinhos e a aceitação dos consumidores era 

grande. Actualmente já é a segunda geração a gerir os rumos da Quinta 

da Lixa e o Hotel Monverde. Jantar e alojamento no hotel Monverde. 

 

 

3º Dia Domingo – Telões – Penafiel – Vila Nova de Famalicão – Ponte 

de Lima 

Pequeno-almoço. Saída para Penafiel com chegada à quinta da Aveleda, 

visita com prova de vinhos. O Fundador desta empresa Manuel Pedro 

Guedes terá vendido o primeiro vinho engarrafado na década de 1870. 

Ainda em posse dos seus descendentes, sempre empenhados em manter 

o legado familiar e a qualidade dos vinhos, os 205 hectares de vinhas da 

Aveleda tem uma boa diversidade de castas, dando origem a uma vasta 

gama de vinhos. Saída para Vila Nova de Famalicão, almoço em 

restaurante (incluído). De tarde saída para visita à quinta do Ameal em 

Ponte de Lima, visita e prova de vinhos e queijos. Nos anos noventa Nuno 

Araújo criou este projecto de vinhos verdes, na região do Lima tendo como 

casta predominante o Loureiro. Jantar no restaurante Cozinha Velha ou 

similar (incluído). Alojamento no hotel Império do Norte 3* ou similar. 

4º Dia Segunda – Ponte de Lima – Melgaço – Valença do Minho – 

Porto  

Pequeno-almoço.. Partida para Melgaço, com visita e prova de vinhos na 

Adega do Soalheiro. Quinta com uma vasta e excelente gama de vinhos, 

pioneira na produção do vinho Alvarinho em Melgaço. Primeira vinha 

plantada em 1974. Saída para Valença, almoço (incluído). Tempo livre 

para visita à cidade fortificada. Saída para o Porto com chegada ao Hotel 

Vila Galé Porto 4* ou similar. Jantar no restaurante Postigo do 

Carvão(incluído). Alojamento no hotel. 

5º Dia Terça – Porto – Gaia – Porto 

Pequeno-almoço. Saída para visita à Real Companhia Velha com prova 

de vinhos. Fundada em 1756 por alvará régio de El-Rei D. José I sob a 

batuta do seu primeiro-ministro, “o Marquês de Pombal “. Passeio de 

barco no Douro “ Cruzeiro das 6 pontes “. Almoço na adega Presuntaria 

Trasmontana (incluído). De tarde, visita com provas de vinhos nas Caves 

Ferreira. Fundada em 1751 por uma família de viticultores do Douro, 

Ferreira conheceu uma grande expansão a partir da liderança de Dona 

Antónia Adelaide Ferreira (1811 / 1896) que tanto contribuiu para o 

desenvolvimento do vinho do Porto.. Regresso ao Hotel. Saída para 

Jantar no restaurante Avó Maria(incluído). Alojamento no hotel. 

 

6º Dia Quarta – Porto – Gaia – Lisboa  

Pequeno-almoço. Saída para visita com prova de vinhos nas Caves 

Ramos Pinto, fundada em 1880. Pequena empresa que se tornou numa 

referência na produção de vinho do Porto. As caves e o Museu permitem 

uma viagem no tempo e pela história do vinho do Porto. De seguida, visita 

às Caves Graham`s, com prova de vinhos e almoço. Os Symingtons são 

produtores de vinho do Porto desde 1882. A família é proprietária de 26 

Quintas no Douro com um total de 965 hectares de vinha. A última visita 

é realizada nas Caves Porto Cruz. Mais do que uma cave, trata-se de um 

centro multimédia. Este projecto celebra a cultura do vinho do Porto. Saída 

para Lisboa. Jantar e alojamento Hotel Vila Galé Opera 4*.  

7º Dia Quinta – Lisboa 

Pequeno-almoço. Transfer de saída. 

Preço por pessoa em duplo (Mínimo de 6 participantes) -                €                                     

Preço para quarto individual -                                                           € 

Incluído: Transporte em autocarro de turismo durante todo circuito. 

Alojamento e refeições, visitas e provas de vinhos de acordo com o 

itinerário, taxas e impostos. 

 

 

 

 

  


