Rota dos Vinhos do Alentejo e Algarve
Datas partidas:

1º Dia Sábado. – Lisboa

Chegada e Transfer chegada para hotel Vila Gale Opera 4*ou
similar.
2º Dia Domingo. – Lisboa – Arraiolos – Évora
Pequeno-almoço. Saída para Arraiolos com chegada ao Monte da
Ravasqueira. Visita ao Museu de Atrelagens e Adega acompanhada
de uma prova de vinhos e queijos. Almoço no Restaurante Monte da
Graciete (incluído). Após a refeição saída para Évora: Visita à Adega
da Cartuxa, com prova de vinhos - Adquirida pela família Eugénio de
Almeida, que instalou aqui a primeira adega da Cartuxa. Jantar no
Restaurante D. Joaquim (incluído). Alojamento hotel Vila Galé Évora
4* ou similar.

Pequeno-almoço. Saída para Estômbar, visita com prova de vinhos na
quinta dos Vales. Propriedade de 50 hectares onde para além da
produção de vinhos, possui um parque de animais selvagens e
domésticos. Viagem para Silves, almoço no restaurante Rui (incluído).
Continuação para Quinta Mata Mouros, com prova de vinhos na
Adega Convento do Paraíso. Jantar no restaurante Veneza (incluído)
em Albufeira. Alojamento no hotel.

6º Dia Quinta – Albufeira – Alvor – Albufeira

3º Dia Segunda. – Évora – Albernoa – Beja
Pequeno-almoço. Saída para Albernoa com destino à Herdade da
Malhadinha Nova com visita à adega, prova de vinhos e queijos.
Propriedade com mais de 455 hectares, dos quais 35 são vinhas.
Almoço na Herdade (incluído). Seguiremos depois para a Herdade da
Figueirinha – Santa Vitoria, visita à adega com prova de vinhos. Final
do dia com passeio de charrete. Jantar e alojamento no hotel Vila
Galé Club de Campo 4* ou similar.

Pequeno-almoço. Saída para a quinta do Morgado da Torre no Alvor.
Visita com prova de vinhos a uma das propriedades mais antigas da
região, com 160 hectares dos quais 20 são de vinha. Viagem para
Albufeira. Almoço no Restaurante Bailote ( incluído). Regresso ao
hotel. Jantar no restaurante São Domingos (incluído), alojamento no
hotel.
7º Dia Sexta – Albufeira – Lisboa
Pequeno-almoço. Manhã livre para usufruir do Hotel ou da Praia.
Almoço no restaurante Cais Velho em Albufeira (incluído). Após
almoço regresso a Lisboa. Alojamento hotel Vila Galé Opera.
8º Dia Sábado – Lisboa

4º Dia Terça - Beja – Albernoa – Guia – Albufeira

Pequeno-almoço. Transfer de saída.

Pequeno-almoço. Saída para a Herdade dos Grous, visita à Adega
com prova de vinhos. Propriedade com 600 hectares sendo 70 de
vinhas. Almoço na Herdade (incluído). Após o almoço seguiremos
para a Guia. Visita com prova de vinhos na Adega do Cantor “Cliff
Richard”, que há décadas decidiu investir na produção de vinhos
nesta região. Jantar e alojamento no Hotel Baía Grande 4* ou similar.

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

5º Dia Quarta – Albufeira – Estômbar – Silves – Albufeira

€
€

Incluído: Transporte em autocarro de turismo durante todo circuito.
Alojamento, refeições e visitas de acordo com programa, taxas e
impostos.

