
Este roteiro é uma parceria da Winelands Portugal – operadora especializada em
receptivo de alta qualidade criada por Susanna Tocca, a pioneira em enoturismo em

Portugal – com o site In Vino Viajas, editado em São Paulo pelo jornalista Rogerio
Ruschel, o mais popular site de storytelling sobre Cultura do Vinho da America do Sul.

Não é um roteiro para enólogos. E sim para quem gosta de bons vinhos, mas aprecia
também belas paisagens e recantos encantadores, arte e arquitetura marcantes e

lendas e costumes surpreendentes – e além disso querem conviver com a época da
vindima em Portugal. 

Somos caçadores de histórias que enriquecem a alma.                 
Histgorias de pessoas, produtos e territórios com identidade

própria. 



Lisboa – Alentejo – Serra da Estrela – Douro - Porto 

8 noites / 9 dias                    11 a 19 de Outubro 2018

Degustar Portugal 
em Outubro

Com Rogerio Ruschel,
editor do In Vino Viajas



• Lisboa

• Alentejo

• Serra de Estrela

• Douro

• Porto

Itinerário básico

Casa Viscondes da Várzea

Casa das Tilias



Hotel Neya****



1º. dia, 11 de Outubro, Quinta Feira 

Lisboa, a paixão do Tejo

Chegada a Lisboa e transfer para o hotel Neya. Check-in e resto
do dia livre.
Minha sugestão é uma visita a Sala de provas da ViniPortugal
no Terreiro do Paço, no centro histórico, onde poderemos ter 
uma melhor percepção da imensa variedade dos vinhos 
portugueses.  
Para o jantar: um pequeno restaurante nas Docas de Lisboa 
onde se come o melhor bacalhau da capital, realmente uma 
iguaria. Outra opção para esta noite pode ser o Ramiro ou 
então o afamado Solar dos Presuntos! 

2º. dia 12 de Outubro, sexta feira – Lisboa 
De manhã faremos um pequeno passeio com guia para 
explorar Lisboa através dos seus miradouros, elétricos e 
elevadores, degustando iguarias. Vamos curtir degustações 
especiais como os portugueses -sardinhas com um copo de 
vinho tinto, croquetes de bacalhau recheados com queijo da 
Serra, ou os famosíssimos pasteis de



Hotel Évora****

Nata. Após o almoço partimos para a cidade de Évora, no 
Alentejo onde nos hospedaremos no Hotel Évora. 
Para o jantar a sugestão é uma das populares tascas de 
Évora como o famoso Fialho ou a típica Taberna 4ª. Feira, 
campeões na oferta de iguarias alentejanas. 



3º. dia, 13 de Outubro, sábado  

Évora e o Grande Lago

Começaremos o dia calmamente, com um pequeno passeio 
por Évora, talvez na badalada Praça do Giraldo, antes de 
visitar a Herdade do Esporão. Esta grande vinícola é uma 
referência em qualquer lugar do mundo por sua beleza 
paisagística impar e por  produzir alguns dos melhores 
vinhos e azeites do Alentejo e de Portugal. 
A visita a vinícola é acompanhada da prova dos seus 
excelentes vinhos (Esporão, Moinho Velho, Torres) e de um 
almoço de tapas na sua Enoteca.
De tarde vamos surpreender você com um passeio de barco 
no Grande Lago Alqueva, a maior barragem da Europa, que 
une Espanha e Portugal. Inesquecível.
E na sequência, uma das jóias da viagem: uma visita ao 
Castelo de Monsaraz uma vila medieval considerada uma 
das 7 Maravilhas de Portugal. Depois do por do sol nas 
muralhas, regressaremos a Évora. E para encerrar, que tal 
jantar na Adega Cartuxa, a vinícola que criou o famoso vinho 
Pêra Manca?  



4º. dia,  14 de Outubro, Domingo

Rumo a Serra de Estrela

De manha partida de Évora para uma visita a Estremoz. 
Esta pitoresca cidade com o seu Castelo e numerosas 
adegas cada vez mais é associada  a Bordeaux, na 
França,  pelas suas excelentes Adegas. 

Visitaremos a famosa Adega do enólogo e empresário 
João Portugal Ramos onde será oferecido um petisco de 
tapas com a prova de vinhos. Continuaremos para a 
Aldeia Histórica Marvão e ex-libris desta região. Faremos 
um passeio por Marvão, antes de continuar pela Serra 
de Estrela.

No fim da tarde chegaremos a Seia já em plena serra de 
Estrela e nos hospedaremos no simpático Turismo de 
Habitação Casa das Tílias.  



Casa das Tílias, Seia ****



5º. dia, 15 de Outubro, segunda

Da Serra de Estrela ao Douro, passando pelo Dão, é nossa 
travessia de hoje. De manhã visitaremos uma queijaria 
para aprender sobre o famoso Queijo da Serra da Estrela e 
degustá-lo e na sequência vamos visitar uma das adegas 
mais conhecidas desta zona vinícola, e provavelmente a 
mais bonita, a Casa do Santar.
No roteiro, passeio nos vinhedos, visita a adega e 
degustação de vinhos. No jantar cabrito com vinho Dão –
que tal? Nosso alojamento será no Hotel Rural Visconde da 
Várzea.

6º. dia, 16 de Outubro 2018 – terça

Duas Quintas históricas no Douro
Para este dia no Douro sugerimos uma visita a carismática  
Quinta da Pacheca. Esta Quinta centenária foi a primeira a 
decidir de promover a sua própria marca de vinho em vez de 
vender as uvas a cooperativa. Hoje é um dos primeiros 
endereços no Douro para aprender sobre a vinicultura desta 
região, que foi a primeira demarcada do mundo. Depois da 
visita será oferecido um almoço com harmonizações dos 
vinhos da Quinta da Pacheca. 



Hotel Rural Visconde da 

Várzea  ****

De tarde continuaremos apreciando 
o Vale do Douro, desta vez visitando 
a Quinta do Seixo, produtora do 
famoso vinho do Porto Sandeman.  
Nosso alojamento será no Hotel 
Rural Visconde da Várzea.

O jantar é livre. 



7º. dia, 17 de Outubro, Quarta

Começaremos o dia conhecendo a Quinta de Bomfim que 
pertence a casa Symington, que produz um dos melhores 
e mais premiados vinhos do Porto do mundo.
Para o almoço aproveitaremos uma visita a Quinta Nova 
de Nossa Senhora do Carmo que pertence a empresa 
Grupo Amorim, um dos maiores produtores de cortiça do 
Mundo. Hoje em dia a Quinta Nova é conhecida pela 
qualidade dos seus vinhos e azeites, mas sobretudo para 
a sua localização espetacular. O almoço será aqui, com 
vista sobre os socalcos do Douro, degustando azeites e 
vinhos de prestígio internacional.
Para completar este estado de espírito, faremos um suave 
passeio de barco Rabelo de uma hora para chegar ao 
Pinhão. É uma experiência indispensável passear pelo 
Douro em Barco Rabelo, a típica embarcação utilizada 
para transportar as pipas do Douro para as Adegas em 
Vila Nova de Gaia. 
Depois de visitar Pinhão e sua badalada estação de trem, 
partimos rumo a cidade do Porto onde vamos nos alojar
no Hotel Vila Galé Porto Ribeira.



Hotel Vila Galé Porto Ribeira****



8° dia, 18 de Outubro, Quinta

Tanoaria e Cortiça, Coisas do Vinho

Este dia será dedicado a visitar duas empresas
essenciais na indústria do vinho no mundo, e que
poucas pessoas conhecem. A primeira visita é na
fábrica de Cortiça Amorim, distante meia hora do 
Porto. A Amorim é a líder mundial no ramo e 
trabalha a cortiça para dezenas de áreas de 
negócios, além das rolhas de vinhos. 

Na hora do almoço a sugestão é petiscar delícias
na beira do mar, na cidade de Espinho, que oferece
aos visitantes ruínas romanas, praia de pescadores
e até um Casino.

Á tarde vamos fazer a segunda visita 
surpreendente do roteiro: vamos ver como se faz e 
recupera barris de carvalho de maneira artesanal
na Tanoaria Adrego. 

Para o jantar neste dia a recomendação é a Adega e 
Presuntaria Transmontana, um restaurante ex-
libris para harmonizar o melhor da gastronomia 
nortenha com alguns dos melhores vinhos do 
mundo. 



9º dia, 19 de Outubro, Sexta

De manhã conheceremos Porto, que é um
Patrimônio da Humanidade em TUKTUK, um
carrinho simpático e ecológico, o meio de 
transporte ideal para passear pelas pitoresas
praças e ruelas do Porto e descer até a Ribeira, a 
região que se debruça sobre o rio Douro. 

O Almoço será de  livre escolha em um dos mais 
de 30 restaurantes e bistrôs na charmosa zona 
da Ribeira.

E na parte da tarde voltamnos ao hotel para 
pegar as malas e ir para o aeroporto para 
embarcar as 20:30 hs para São Paulo, via 
Lisboa.



Min 10 pessoas

Individual Duplo

2300 2090

O preço do pacote “Degustar Portugal em Outubro” inclui
08 noites de alojamento com café de manhã em apartamentos individuais ou duplos 
Acompanhamento do jornalista e crítico de vinhos Rogerio Ruschel
Gestão de reservas em restaurantes sugeridos ou outros
Ônibus ou micro-ônibus para 16 a 20 passageiros, de Luxo, em todo o Itinerário conforme o  programa 
aqui resumido.

Serviços incluídos
Todos os transfers de/para aeroportos e hoteis
Todas as visitas a vinícolas (08), queijaria (01), corticeira (01), tanoaria (01), incluindo degustações e/ou  
almoços indicados passeios e visitas a Lisboa (com guia local), Porto (com veiculos TukTuk), 
Lago Alqueva e rio Douro

Preços PAX em Euros 



Não incluído no pacote:
▪ Bilhete de avião 
▪ Serviço de guia ou transporte em excursões noturnas
▪ Gorjetas  
▪ Refeições e bebidas nas refeições onde não for expressamente indicado

Os preços incluem todos os impostos e VAT
Reservamo-nos o direito de mudar o programa de acordo com a disponibilidade dos hoteis e vinícolas ou outros locais de
degustação ou visitação.
O orçamento é válido para um grupo mínimo de 10 pessoas; Não estão previstas gratuidades nos hotéis

No caso que não se atinge o numero mínimo de participantes iremos propor um itinerário adaptado.
Neste caso os clientes já inscritos poderão aceitar o novo itinerário ou poderão cancelar e serão reembolsados na integra.

Reportagens no In Vino Viajas:
Acesse http://www.invinoviajas.com/ e digite as palavras que procura no espaço da lupa, acima, a direita; por exemplo, Porto, Lisboa.
Além desta procura, sugerimos estas reportagens específicas:

Douro: https://goo.gl/GtzS5Y Monsaraz: https://goo.gl/9zxGUc
Quinta do Seixo: https://goo.gl/qv4QAQ Cartuxa: https://goo.gl/yLtksj

http://www.invinoviajas.com/
https://goo.gl/GtzS5Y
https://goo.gl/9zxGUc
https://goo.gl/qv4QAQ
https://goo.gl/yLtksj


Pedidos de reservas : info@winelands.pt

Condições de pagamento:

1. Deposito  40% de deposito com a confirmação até dia 1 de Julho 
2. Deposito  30%  até dia 1de Agosto 2018 
3. Deposito  30% rimanescente até dia 1de Setembro 2018 

Cancelamentos e penalidades : 
até dia 1 de Julho a viagem pode ser cancelada sem custos 
A partir do dia 2 de Julho até 10 de Agosto sera cobrado um fee de 40% do valor da viagem 
Entre 10 de Agosto até  9 de Setembro será cobrado 70% do valor da viagem 
A partir do dia  10 de Setembro será cobrado 100% do valor da viagem

Meios de pagamento: cartão de credito American Express; Visa ou Mastercard apenas com sistema de 
segurança 3 D Secure (validação do pagamento via código recebido por SMS) taxa de 3% para 
pagamentos com cartão de credito; Transferencia bancária;  

mailto:info@winelands.pt

