
Porto – Douro – Serra da Estrela – Alentejo – Lisboa 

10 noites / 11 dias  (com vôos)  05 a 15 de Setembro 2018 

Degustar Portugal 
em Setembro

Com Rogerio Ruschel,
editor do In Vino Viajas 



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 – como na época da  vindima, em setembro. 

Somos caçadores de historias que enriquecem a alma.                 

De pessoas, produtos e territórios com identidade própria. 

Para facilitar a comercialização e a operacão do roteiro a partir do Brasil

A Winelands fez uma parceiria coma Barbarela Turismo, especialista em Enoturismo 
no Brasil. 

Barbarela Turismo
E-mail: renata@barbarelaturismo.com.br
Fones: (19) 3826-3440 / 98154-9440



• Porto 

• Douro

• Serra de Estrela

• Alentejo

• Lisboa

Itinerário básico



1°dia, 5 de Setembro, Quarta-feira 

Embarque e viagem Brasil – Portugal 

17:30hs: Encontro com o Jornalista Rogerio 
Ruschel no Aeroporto de Cumbica, Guarulhos, 
São Paulo

20:50hs: Partida do voo TAP com destino a Porto



2°dia, 6 de Setembro, Quinta-feira 

Descobrir Porto

Chegamos de manhã no Porto, que é um
Patrimônio da Humanidade e dos turistas. 
Deixaremos as malas no hotel e faremos um
relaxante passeio 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 é livre na
charmosa zona da Ribeira e de tarde faremos um
dos passeios imperdíveis de Vila Nova de Gaia, na 
renomada Cave de vinho do Porto Ramos Pinto. 
Par fechar este dia, o jantar será no restaurante 
tipico O Touperinho, uma deliciosa Tasquinha em
Matosinhos, na praia, harmonizando frutos do 
mar como o excelente marisco com vinhos Verdes
do Minho ou um branco do Douro. O plano B é ir
ao Arquinho do Castelo, outra proposta 
igualmente boa.    
E finalmente vamos relaxar no excelente hotel 
Vila Galé Porto Ribeira. 



Hotel Vila Galé Porto Ribeira****



3°dia, 7 de Setembro, Sexta-feira 

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.

A 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. 



4°dia, 8 de Setembro, Sábado 

Duas Quintas históricas no Douro

Partiremos de manhã para o Douro. E esta frase é
de arrepiar porque vamos conhecer um dos lugares
mais lindos do mundo e outro território 
reconhecido como Patrimônio da Humanidade.

A primeira parada será na famosa Quinta da 
Pacheca, uma propriedade centenária e histórica, 
porque foi a primeira a criar a sua propria marca e 
promover um vinho com identidade. Faremos um
passeio pelos vinhedos desta linda propriedade e -
é claro, vamos fazer uma prova de vinhos seguida
de um almoço com os rótulos mais interessantes. 

Mas tem mais: de tarde continuamos o roteiro até 
a Quinta do Seixo, onde nascem as uvas de vinhos
como o Vinho do Porto Sandeman. Estive lá e fiquei
simplesmente maravilhado com a paisagem, a 
arquitetura e os vinhos da casa.    

Depois de ver o por do sol no Vale do Douro, vamos
para o hotel Rural Visconde da Várzea, nosso lar
durante a estadia no Douro. 



Hotel Rural Visconde da Várzea  ****



5°dia, 9 de Setembro, Domingo

Aventuras no Douro

De manhã vamos para o Pinhão, pequena cidade cuja
estação de trens è uma das mais fotografadas do 
mundo. 
Faremos um passeio panorâmico pelos socalcos do 
Douro até chegar á famosa Quinta Nova da Nossa 
Senhora do Carmo, do Grupo Amorim, uma das 
melhores quintas no Douro. 
Conhecida pela qualidade dos seus vinhos e azeites, é 
também uma das mais bonitas: sua localização 
espetacular é de tirar o fólego – você vai fazer fotos 
sensacionais do vale do Douro!  O almoço será aqui,
com vista sobre os socalcos do Douro, degustando 
azeites e vinhos. 
Para completar este estado de espírito, faremos um 
suave passeio de barco de uma hora para chegar ao 
Pinhão. 
O dia será concluído com a visita a Quinta de Bomfim 
que pertence a casa Symington, que produz um dos 
melhores e mais premiados vinhos do Porto do 
mundo. 
No fim do dia regresso para o hote Rural Visconde da 
Várzea, para relaxar e enviar as fotos do dia para os 
amigos da internet e do Brasil.



6º dia, 10 de Setembro, Segunda-feira

Passeio no Dão e Serra da Estrela 

Hoje sairemos do Douro em direção a Serra da 
Estrela, passando pelo Dão, zona onde a uva 
Touriga Nacional, a mais conhecida casta 
portuguesa, se revela em todo seu potencial. 
Os vinhos do Dão vem surpreendendo a cada dia 
e conquistando prêmios internacionais, como os 
produzidos por Luis Pato e sua filha Filipa Pato. 
No Dão vamos visitar uma das adegas mais 
conhecidas desta zona, e provavelmente a mais
bonita, a Casa do Santar. No roteiro, passeio nos 
vinhedos, visita a adega e degustação de vinhos. 
Muito perto desta vinícola encontra-se o 
restaurante Três Pipas, uma visita imperdível, um 
excelente local para nosso almoço que vai 
privilegiar a culinária regional. Eu sugeriria um 
cabrito com batatas acompanhado de um vinho 
tinto da região: será inesquecível! 
De tarde seguiremos em uma bela rodovia para a 
Serra da Estrela onde nos hospedaremos ao estilo 
local, no Turismo Rural Casa das Tilias. 



Turismo Rural Casa das Tilias, 

Seia**** 



7º Dia,  11 de Setembro, Terça-feira

Queijos e vinhos 

De manhã vamos fazer a travessia da Serra de Estrela, 
região com paisagens, fauna e flora extraordinárias, 
com direito a visitar uma queijaria para ver como é 
feito o famoso Queijo da Serra da Estrela. 

Continuaremos pelo Alto Alentejo, em rodovias que 
descem para a imensa planície do Alentejo. Almoço em 
um restaurante regional em Vila Velha de Rodão, talvez 
pedir uma bochecha de porco preto.  Na sequência 
continuaremos até a pitoresca vila de Estremoz para 
visitar a Herdade do enólogo e empresário João 
Portugal Ramos, com prova de vinhos. 

Continuaremos até Evora, o terceiro local que é um 
Patrimônio da Humanidade pela Unesco da viagem, 
onde vamos nos hospedar no Mar de Ar Muralhas 
Hotel, no centro histórico da cidade, o que é ótimo.

Para o jantar a sugestão uma das populares tascas de 
Évora como no famoso Fialho ou na Taberna Típica 4ª. 
Feira, campeões na oferta de iguarias alentejanas. 



Hotel Mar de Ar Muralhas Evora****



8º Dia,  12 de Setembro, Quarta-feira

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
e pertence á World Wine Route por ser de uma beleza 
paisagística impar e 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? 



9º dia, 13 de Setembro, Quinta-feira 

Lisboa, Bonita do Tejo

Ao meio dia estaremos chegando a Lisboa, porque não dá 
para não aproveitar esta cidade que está no topo da lista 
dos melhores destinos do mundo.
Faremos um pequeno passeio com guia para explorar a 
cidade através dos seus miradouros, elétricos e 
elevadores, degustando as melhores iguarias. Vamos 
curtir degustações especiais como Sardinhas com um 
copo de vinho tinto, croquetes de bacalhau recheados 
com queijo da Serra, ou os famosíssimos pasteis de Nata. 
Check-in no hotel Turim Iberia e tarde livre.
No fim do dia vamos todos conhecer o lindo Terreiro do 
Paço, onde se encontra a sala de provas da ViniPortugal, 
a entidade promotora dos vinhos portugueses no mundo.
Aqui nós poderemos escolher: fazer uma prova por 
região ou provar apenas os mais notáveis vinhos de 
Portugal! Para jantar podemos ir até as Docas de Lisboa
onde se come o melhor Bacalhau da capital. Outra opção 
pode ser o Ramiro ou então o afamado Solar dos 
Presuntos!



Hotel Neya****



10º dia, 14 de Setembro, Sexta -feira 

Lisboa,  A descoberta 

O ultimo dia da vaigem ficará completamente livre para 
atividades pessoais e COMPRAS !!

Recomendamos as elegantes Ruas do Chiado ou a 
Avenida da Liberdade com as suas lojas de marcas 
internacionais e naturalmente o grande armazem do El 
Corte Ingles. 

Para quem quer dar mais um passeio em Lisboa as 
opções são muitas. Teremos todo gosto em sugerir uma 
ou outra excursão pela capital. 

20h30 – oportunamente para o voo de regresso , transfer
para o aeroporto de Lisboa e Embarque. 

23h20 partida do voo TAP para São Paulo 

11º. dia, 15 de Setembro – Sábado
05h20 chegada no aeroporto de São Paulo 



O preço do pacote “Degustar Portugal em Setembro” inclui
Voo São Paulo/Porto, Lisboa/São Paulo em Classe econômica
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 por pessoa em Euros 

Minimo 10 pessoas

Individual Duplo

3610 3180



Não incluído no pacote:

▪ Serviço de guia ou transporte em excursões noturnas
▪ Gorjetas  
▪ Refeições e bebidas nas refeições onde não for expressamente indicado

Já estão bloqueadas e incluídas no preço  as ligações TAP:  
1 TAP- 05SEP – SÃO PAULO/PORTO 2050 1050
2 TAP- 14SEP – LISBOA/SÃO PAULO 2320 0520

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.
No caso que não se atinja o número mínimo de participantes iremos propor um roteiro adaptado. 
Neste caso os clientes já inscritos poderão aceitar o novo itinerário ou pagarão a diferença do grupo. Em caso de 
cancelamento, usaremos as condições previstas.

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: susanna@winelands.pt ou renata@barbarelaturismo.com.br

Condições de pagamento:
1. Depósito 40% com a confirmação até dia 1 de Junho 
2. Depósito 30% até dia 10 de Julho 2018 
3. Depósito 30% remanescente até dia 10 de Agosto 2018 

Cancelamentos e penalidades: 
Até dia 1 de Junho a viagem pode ser cancelada sem custos. 
A partir do dia 2 de Junho até 9 de Julho será cobrado uma taxa de 40% do valor da viagem. 
Entre 10 de Julho até 9 de Agosto será cobrado 70% do valor da viagem. 
A partir de 10 de Agosto será cobrado 100% da viagem.                                                                        

Meios de pagamento: 
Cartão de crédito 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 crédito e Pay-pal; transferência 
bancária – custos da transferência por ordem do remetente. 

Barbarela Turismo
E-mail: renata@barbarelaturismo.com.br
Fones: (19) 3826-3440 / 98154-9440

mailto:susanna@winelands.pt
mailto:renata@barbarelaturismo.com.br

