Rota dos Vinhos de Setúbal

Datas de partida:

1º Dia Domingo

por Germana Freitas. Regresso a Palmela, jantar no
restaurante Alcanena (incluído). Alojamento no Hotel.

Chegada e Transfer chegada para hotel Turim 4* em Lisboa.
2º Dia Segunda-feira – Lisboa – Azeitão
Pequeno-almoço. Saída em direcção a Azeitão, visita à
Adega e Museu José Maria da Fonseca - uma das mais
antigas empresas de vinho de Portugal, criada em 1834 e
famosa na produção de vinho Moscatel. Almoço na Casa
Nobre de Azeitão (incluído). De tarde visita e prova de
vinho no Palácio e Quinta da Bacalhoa. Visita a esta que
é considerada uma das mais belas Quintas Portuguesas
do Séc. XV. Jantar e alojamento no Hotel Turim Azeitão
4*.
4º Dia quarta-feira – Azeitão – Lisboa
Pequeno-almoço. Saída para a Quinta do Piloto, herdeira
da tradição vinícola de quatro gerações da família
Cardoso em Palmela. Almoço no restaurante D. Isilda na
Quinta do Anjo (incluído), com visita à queijaria. Após
esta visita regresso a Lisboa. Alojamento Hotel Turim 4*
em Lisboa.
5º Dia quinta-feira
3º Dia terça-feira – Azeitão - Palmela – Setúbal –
Pegões – Azeitão
Pequeno-almoço. Manhã: visita ao Castelo e Capela de
Palmela e à Quinta Horácio Simões. Fundada por José
Carvalho Simões em 1910 é uma casa que conta já com
quatro gerações a cuidar das vinhas e a produzir vinho,
sempre pelos processos tradicionais. Da gama de vinhos
que produzem destaca-se o Moscatel. Saída para
Setúbal, almoço no restaurante O Miguel (incluído).
Tarde: Visita à Casa Ermelinda de Freitas, empresa
familiar composta por mulheres de garra, que sempre se
destacaram pelo seu trabalho e determinação, fundada

Pequeno-almoço. Transfer de saída.

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

- €

Incluí: Transporte em autocarro de turismo durante o
circuito.Alojamento, refeições, visitas e provas de vinhos de acordo
com programa, taxas e impostos.

