VIDA TURISMO APRESENTA

VIAGEM GASTRONÔMICA
COM RUSTY MARCELLINI
EM PORTUGAL
07 A 21 DE ABRIL DE 2022
14 NOITES

Rusty Marcellini
UM PESQUISADOR QUE BUSCA REGISTRAR
E DIVULGAR O QUE EXISTE DE MAIS
INTERESSANTE NO MUNDO DA
GASTRONOMIA
Rusty Marcellini é comentarista de gastronomia
da rádio CBN. Em seu trabalho de pesquisa
gastronômica, já visitou todos os estados
brasileiros. É autor de livros de gastronomia,
realizador de documentários, foi comentarista do
programa Encontro com Fátima Bernardes, da
TV Globo, um dos jurados do reality Cozinheiros
em Ação do canal GNT e apresentador do
programa Trilhas do Sabor, na Rede Minas.
Desde 2010 dá aulas de culinária e realiza
excursões gastronômicas pelo Brasil e pelo
mundo.

Detalhes do Programa
Data: 07 a 21 de abril de 2022
Hospedagens:
Porto - Hotel Carris Porto Ribeira (08 a 10 de abril)
Vale do Douro - Hotel Quinta da Pacheca (10 a 12 de abril)
Manteigas - Casa das Penhas Douradas Design Hotel & SPA (12 a 13 de abril)
Évora - Hotel M’Ar de Ar Aqueduto (13 a 16 de abril)
Lisboa - Real Palácio Hotel (16 a 21 de abril)
Atividades:
Passeio pela cidade do Porto;
Visita ao Mercado de Bom Sucesso, no Porto;
Ingressos para entrada na Sé, Igreja de São Francisco e Palácio da Bolsa, no Porto;
Passeio ao Vale do Douro;
Visita privada ao Caves Ferreira e Prova de Vinhos "Dona Antónia", no Vale do Douro;
Visita privada à Quinta de Covela, com prova de vinho, no Vale do Douro;
Visita à Quinta do Crasto, no Vale do Douro, com degustação de vinhos;
Visita à Quinta da Pacheca, no Vale do Douro;
Tour pela Serra da Estrela;
Visita guiada à Estrela Artesanal Queijaria, com degustação de queijos;
Passeio no Castelo de Vide e Marvão;
Tour em Elvas, com passeios pelo Forte de Santa Luzia, o Forte da Graça, os Fortins de São
Mamede, São Domingo e São Pedro;
Tour por Estremoz;
Tour por Évora, com visitas à Catedral e a Igreja de São Francisco, Templo Romano,
Catedral dos Ossos;
Visita à Herdade do Esporão, com degustação de azeites e vinhos;
Visita e degustação de presuntos e paletas no Barrancarnes (Casa do Porco Preto);
Workshop de Queijos de Azeitão com degustação na Quinta Velha Azeitão;
Visita à Quinta José Maria da Fonseca, com degustação de vinhos;
Tour por Sintra;
Tour por Cascais;
Tour por Lisboa;
Visitas ao Palácio da Peña e Cabo da Roca, em Lisboa;
Degustação na Fábrica dos Pasteis de Belém, em Lisboa;
Visita ao Mercado de Campo de Ourique, com almoço livre.

Almoços inclusos:
Restaurante Cantinho do Avillez Porto, do chef José Avillez;
Quinta da Covela, no Vale do Douro;
Quinta do Crasto, no Vale do Douro;
Restaurante O Albertino, na Serra da Estrela;
Restaurante O Sever, em Marvão;
Restaurante Taberna Típica Quarta-feira, em Elvas;
Restaurante Esporão;
Restaurante Wine Coner By José Maria da Fonseca, em Azeitão;
Restaurante Palácio de Seteais, em Cascais;
O Arrastão, em Alcochete.
Jantares inclusos:
D.O.C. Restaurante, no Douro;
Quinta da Pacheca, no Douro;
Restaurante Tasca de Esquina, em Lisboa, do chef Vitor Sobral.

Valor:
EUR 5.992,00 - por pessoa em apartamento duplo.
Suplemento Single EUR 950,00
*Passagens aéreas não inclusas.

DAY BY DAY

Dia 1: 7 de Abr. - Embarque
Embarque para a cidade de Porto, Portugal.
Veja nossas sugestões de voos no final do programa.

Dia 2: 8 de Abr. - Chegada em Porto!
Transfer Privado desde o Aeroporto do Porto até o hotel, em Minibus, com motorista e
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guia (Transfer Direto).

Os nossos motorista e guia estarão à espera de vocês no Aeroporto para o transfer
privativo. Para que os possa reconhecer facilmente, o guia terá um cartaz com o nome
do grupo. Relaxe e deixe que o nosso motorista profissional os leve ao seu destino, de
forma segura e cômoda.
Hospedagem no Hotel Carris Porto Ribeira.

Dia 3: 9 de Abr. - Porto
Neste dia vocês farão um passeio pela cidade de Porto.
A cidade do Porto põe o "Por" no nome do país e é, sem dúvida, uma das mais antigas
cidades de Portugal. Os seus habitante orgulham-se de ser "tripeiros" e apelidaram a
cidade de "Invicta". É um fato de que a cidade do Porto foi palco de alguns dos mais
importantes eventos históricos e culturais que, ainda hoje, moldam a cultura
Portuguesa.

Durante este passeio poderão experienciar todo o charme e história da cidade do Porto
logo à saída do seu Hotel. Irão começar por fazer um curto tour panorâmico numa das
mais charmosas zonas da cidade chamadas de Boavista e Foz. Este é o local onde o
Oceano Atlântico se encontra com o rio Douro providenciando uma localização ideal
para as casas das familias abastadas.
Irão também visitar o Mercado do Bom Sucesso. A atmosfera entre passado e
presente adquire uma nova roupagem. Moderna, atrevida, sensual. Os novos espaços
dão o toque sensorial e cosmopolita, bem patente em lugares de magia, transversais a
outras cidades com história e personalidade. Há um toque deliciosamente retro e
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intimista no novo conceito que se abre ao burgo, como um espaço reconquistado para
novas histórias, encontros, lugar de comércio, de serviços, de estar e relaxar.
Mercado moderno cheio de subtileza
Escritórios rodeados por uma atmosfera única
Um hotel que encanta, pelo ritmo do seu nome musical

No novo Bom Sucesso há envolvências do passado, da cor e do aroma das frutas e
legumes, do pregão que mais entoava no ouvido. A modernidade trouxe dessa época
os mesmos cheiros e cores, mas deu-lhe o toque de espaço privilegiado, que se enche
de iguarias e sabores. A atmosfera convida a uma visita, não só ao passado, como à
evolução vivida. Neste espaço comercial flui gente e sentidos. Passam as horas do dia
e o lanche é pretexto para uma visita sensorial, entre pessoas que se cruzam e
desvendam conversas, memórias e sonhos. A vida pode ser leve, ainda que carregada
de sentidos.
Notas:
Incluído: Entrada na Sé, na Igreja de São Francisco e no Palácio da Bolsa.

O almoço será no Restaurante Cantinho do Avillez Porto. Simpático, acolhedor e
descontraído, o Cantinho do Avillez no Porto dá continuidade ao alto nível de qualidade
que o Chef José Avillez já nos habituou. Tal como no Cantinho de Lisboa, a cozinha é
de inspiração portuguesa com influências de viagens.
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A Carta oferece alguns dos pratos de sucesso do Cantinho como as Vieiras marinadas
com abacate; os Fígados de galinha salteados com compota de cebola e Porto; o
Risotto de cogumelos Portobello com toucinho fumado, parmesão e manjericão; o
Hambúrguer de Barrosã DOP com cebolada, foie gras e batatas fritas; a Avelã 3; entre
outros, e também algumas novidades, sendo de destacar a Portuguesinha (empada
cozido à portuguesa).

Menu sugerido
Entradas para partilhar
Vieiras marinadas com creme de abacate
Peixinhos da horta com sal de limão e molho tártaro
Ovos à professor Séc. XXI
Prato Principal
Lascas de bacalhau, migas soltas, ovo BT e azeitonas explosivas
Sobremesa
Toucinho-do-céu com sorvete de framboesa
Notas:
Incluído: Entradas para partilhar/Prato Principal/Sobremesa
Não incluído: Bebidas

Assim que chegarem ao centro histórico, considerado Património da Humanidade pela
UNESCO, vocês terão tempo mais do que suficiente para explorar a Igreja de São
Francisco. Esta antiga e simples igreja gótica franciscana é, hoje em dia, conhecida
como a "caverna de ouro" numa incrível demonstração de riqueza e poder.

Mesmo ao lado irão encontrar o Palácio da Bolsa com incríveis trabalhos em granito e
belas influências neo-árabes. No caminho para a Sé irá ainda ter tempo para admirar
os famosos azulejos da estação de São Bento.
Retorno e pernoite no hotel.

Dia 4: 10 de Abr. - Porto - Vale do Douro
Após o café da manhã, vocês farão o check-out no hotel de Porto e seguirão para um
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passeio ao Vale do Douro.
O Vale do Douro é definitivamente uma das mais espetaculares paisagens da Europa.
As águas calmas do Rio Douro fornecem a quantidade de humidade e água certa para
que as famosas uvas do vinho do Porto possam crescer e amadurecer. Nas encostas
íngremes das margens do rio, os Romanos, há mais de 2000 anos, decidiram plantar
milhares de hectares de vinha, criando socalcos em cada canto do vale e tornando-o
assim um verdadeiro paraíso para amantes do vinho, cultura, história ou apenas da
vida em geral.
Caves Ferreira - Visita privada e Prova de Vinhos "Dona Antónia"

As Caves Ferreira são talvez das mais conhecidas adegas produtores de vinho em
Portugal e uma das melhores no que concerne tanto ao Vinho do Porto como aos
vinhos de mesa, incluindo o famoso Barca Velha. Esta verdadeira experiência
exclusiva irá permitir-lhe ter uma visita em privado às caves Ferreira acompanhado, em
exclusivo, por um dos guias especializados das caves Ferreira. Após ter apreendido
alguns dos segredos, histórias e mistérios das caves Ferreira e de ter passeado por
entre velhos barris será altura de iniciar uma prova especial com 5 de alguns dos
vinhos do Porto das Caves Ferreira. Após uma explicação acerca de cada um deles irá
poder apreciar todos os aromas deste delicioso néctar que trouxe fama e fortuna à
família Ferreira.

Em seguida, iremos para Quinta de Covela - Visita privada, Prova de vinho e almoço
regional.
Datada de 1500, as ruínas da antiga Casa de Covela em pedra, hoje composta pela
fachada do solar renascentista original e pela capela mais recente de Santa Quitéria,
testemunham a centenária importância agrícola e cultural da Estado.
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Em tempos mais recentes, o espólio da Covela pertenceu a Manoel de Oliveira, um
dos mais importantes cineastas europeus da segunda metade do século XX e um
espírito incrível que trabalhou até à sua morte, com 106 anos. Com vistas panorâmicas
sobre o rio, a Quinta da Covela ocupa 49 hectares, dos quais 18 estão plantados com
vinhas que também marcam a fronteira entre duas aldeias típicas do baixo Douro - São
Tomé de Covelas e Santa Cruz do Douro, ambas reconhecidas pela sua natureza
beleza e rica herança cultural. Depois de uma visita junto à propriedade, poderá provar
alguns dos melhores vinhos da Covela e provar alguns ingredientes portugueses
frescos da produção local da herdade ao seu prato. Aproveite o momento.
Após o almoço, seguiremos para o nosso Hotel Quinta da Pacheca.
Se prepararem para o nosso jantar será no D.O.C. Restaurante. Situado em frente ao
rio Douro, a paisagem mais bonita de Portugal. Este restaurante aproveitou os
alicerces de um antigo edifício construído literalmente sobre as águas do rio, sendo um
lugar fantástico para desfrutar de uma refeição deliciosa, no interior ou no exterior, se o
tempo permitir. O restaurante tomou o nome dos vinhos mais exclusivos desta região
demarcada.
Menu Sugerido
Para Começar Starters: Carpaccio de Vitela com Gelado de Chili
Mar: Robalo com Arroz Selvagem e Legumes Salteados
Terra: Cachaço de Porco Bísaro (coze durante 12 horas a 72º) com Puré de Aipo e
Espargos Verdes
Para terminar: O Chocolate e o Café com Crocante de Caramelo e Avelã
Café ou chá & petit fours
Incluído: Visita privada com prova de Vinhos Dona Antónia, visita com prova de vinhos e
almoço (entradas tradicionais / prato principal e sobremesa servida com Tawny das
Tecedeiras) na Quinta de Covela e Jantar no Restaurante DOC

Dia 5: 11 de Abr. - Vale do Douro
Neste dia vocês irão visitar a Quinta do Crasto. Situada na margem direita do rio
Douro, entre as vilas da Régua e Pinhão, a Quinta do Crasto é uma propriedade de
130 hectares, 70 dos quais plantados com vinha. Situada numa localização privilegiada
da Região Demarcada do Douro, a Quinta do Crasto pertence à família de Leonor e
Jorge Roquette há mais de um século e como todas as grandes propriedades do Douro
remonta à antiguidade - o nome "Crasto" é derivado da palavra latina "castrum", que
significa "forte romano".
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Os grandes investimentos realizados nos últimos anos permitiram avanços
consideráveis na reorganização dos vinhedos e na implantação de modernos
equipamentos na vinícola. Apesar da utilização de tecnologia de vinificação de última
geração, a Quinta do Crasto mantém o seu tradicional método de pisa a pé, efetuado
em grandes tanques de granito denominados "Lagares". Após o recebimento, você fará
uma visita guiada e ao final degustará os maravilhosos vinhos.

Nosso jantar será na Quinta da Pacheca.
Menu sugerido
ENTRADA
Folhado de alheira com espargos sobre cogumelos salteados
PRATO PRINCIPAL PEIXE:
Tentáculo de polvo assado no forno com orégãos sobre batata à murro, grelos
salteados e maionese de alho
SOBREMESA
Leite creme queimado

Bebidas incluídas no Menu: Vinhos Pacheca Terroir Branco & Tinto, Porto Tawny, água
mineral, refrigerantes, café.
Notas:
Incluído: Visita Guiada com Almoço (Incluindo Prova de Vinhos) - Cerca de 3 Horas, visita
Guiada à Quinta da Pacheca (Vinha, Lagares, Adega Velha/Garrafeira) e explicação à mesa
dos vinhos a acompanhar a refeição.

Dia 6: 12 de Abr. - Vale do Douro - Serra da Estrela
Hoje o dia de vocês será na Serra da Estrela.
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A Serra da Estrela é a uma das maiores montanhas de Portugal onde se ergue o
ponto mais alto de Portugal Continental (o topo da ilha do Pico nos Açores é o mais
alto de todo o Portugal). O ponto mais elevado alcança os 1993 metros acima do nível
do mar. Este cume não é um pico por assim dizer inacessível, mas antes o ponto mais
alto de um planalto chamado de Torre, acessível através de uma estrada pavimentada.
A Serra, localizada entre os municípios de Seia, Manteigas, Gouveia, Guarda e Covilhã
tem cerca de 100 km de comprimento e 30 km de largura máxima. É formada por um
enorme cume granítico que em tempos representou a fronteira sul do País.
Pelos seus impressionantes lagos, ribeiros de montanha, gargantas, florestas e vistas
magníficas, esta zona é considerada uma das atracções mais cénicas de Portugal.
Teremos também uma Visita privada e prova de queijos - Estrela Artesanal Queijaria
(Serra da Estrela).

Sobre a experiência: Há produtos que definem a cultura de um país, maravilhas do
mundo gastronómico que se tornam sinónimos de um país. Em Portugal há um nome
que é imediatamente reconhecido, um produto com Designação de Origem Controlada
(DOC), que poderá encontrar nas mesas de todas as famílias portuguesas, o queijo da
Serra da Estrela. Produzido a partir do leite de uma raça de ovelha autóctone, nativa
das terras altas da Serra da Estrela, esta delícia de queijo irá, certamente, surpreendêlo. Durante esta experiência irá ver o processo de manufactura deste queijo, bem como
provar um pouco de queijo no final da visita.
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Sobre a Estrela Artesanal Queijaria
A história do queijo que hoje se encontra disseminado, em larga escala, pela grande
distribuição, mas que também marca presença assídua no pequeno comércio,
começou em 1989. Sendo tradição de família ,os proprietários, Judite e Carlos Pinto,
resolveram iniciar a produção na garagem da sua própria casa, na pitoresca vila de
Lagares da Beira, região de Seia. Com a equipa reduzida a dois, que contavam
também com o apoio da mãe de Carlos Pinto, no primeiro ano de laboração o ritmo
cresceu para dez queijos por dia. Com a procura a aumentar de ano para ano, a ideia
de uma fábrica tornava-se cada vez mais insistente. Em 2001, o projeto ganha
finalmente forma, com a abertura da Estrela Artesanal Queijaria, Lda., modernas
instalações dotadas de tecnologias inovadoras ao nível deste setor. O passo, apesar
de ambicioso, foi dado com as maiores cautelas, apoiado no crescimento sustentado e
no aumento da carteira de clientes e distribuidores. Com o ritmo de vendas a crescer o
grande passo, que abriu, em definitivo, as portas à grande distribuição e a um aumento
real da produção diária, passou pela instalação de uma pioneira linha de enchimento
em 2009. Este investimento permitiu reforçar a competitividade e garantir um produto
mais previsível, correspondendo aos padrões cada vez mais exigentes do
consumidores. Uma aposta que possibilita atualmente, para além do mercado
tradicional, uma presença constante junto do grande consumo.
Almoço no Restaurante O Albertino.
O Restaurante "O Albertino" começou por ser uma tasca, e o hábito da prova de vários
petiscos que vem desde os tempos da pequena tasca até aos dias de hoje, podendo
os visitantes do Albertino provar um “bocadinho” de cada especialidade, desde o
cabrito assado em forno de lenha até ao arroz de cabidela caseiro, passados por uma
variedade de enchidos de alta qualidade.
Menu sugerido
Entradas à Albertino:
Morcela, Chouriça e Queijo da serra

Menu sugerido
Entradas à Albertino:
Morcela, Chouriça e Queijo da serra
Prato Principal
Borrego assado no forno
Sobremesa
Arroz doce ou Requeijão c\ doce Abóbora
Bebidas incluídas: Vinhos da casa, águas e sumos
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Notas:
Incluído: entrada, prato principal, sobremesa e bebidas da casa.
NOTA: Restaurante com comida regional de excelente qualidade mas com decoração muito
simples.

Hospedagem no Casa das Penhas Douradas Design Hotel & SPA.

Dia 7: 13 de Abr. - Serra da Estrela - Marvão - Évora
Neste dia vocês irão fazer um passeio no Castelo de Vide e Marvão.
Quando entrar em Castelo de Vide, considerado monumento nacional, sentirá a
tentação de cruzar o harmonioso centro histórico a caminho do castelo. Daí, apreciará
uma paisagem lindíssima sobre a velha judiaria onde ainda se podem encontrar
vestígios desses tempos na arquitetura das casas.
Localizado no topo da Serra de São Mamede, Castelo de Vide ainda preserva o seu
antigo Castelo, Judiaria e uma das mais antigas e importantes Sinagogas de Portugal.
Já na vila de Marvão ficará maravilhado com a sua localização fabulosa que lhe deu o
nome de “ninho das águias”. No topo de rochas defensivas, esta vila foi um importante
ponto estratégico contra as invasões espanholas, na defesa da integridade Nacional.
As suas muralhas localizadas a quase 1000 metros de altitude ainda rodeiam o antigo
casario de casas caiadas de branco com vistas sobre as colinas do Alentejo e onde
sentirá que atingiu o coração do Portugal genuíno. Não deixe de fazer um passeio em
pelas ruas labirínticas de Marvão.
Almoço no Restaurante O Sever.

Foi em 1968, que com uma visão rara da importância de Marvão no contexto turístico
do país que Manuel Garraio decidiu abrir o seu restaurante, contra a opinião de todos
quantos o rodeavam. Hoje, Manuel Garraio já não está presente mas a sua filha Julieta
e a sua mulher Esperança continuam a sua obra, com empenho e muito carinho.
Situado na margem direita do rio Sever, o restaurante oferece uma agradável
esplanada coberta pela refrescante folhagem dos plátanos que ajudam a apaziguar
consideravelmente o calor do Verão. No Inverno, a sala quente e acolhedora,
embalada pelo crepitar da enorme lareira de chão, tipicamente alentejana, demonstra a
fantástica adaptabilidade do espaço às variações extremas das temperaturas tão
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comuns nesta região interior. Situado na Portagem, a meia dúzia de quilómetros de
Marvão e a oito da fronteira espanhola, o Sever surge como uma interessante
referência para os apreciadores da cozinha típica alentejana, dispostos a ir ao fim do
mundo desde que garantidamente lhes sirvam "um manjar com produtos e sabores das
suas gentes". Galardoado em diversos concursos gastronómicos, este restaurante de
carácter vincadamente familiar é um bom exemplo de uma casa que consegue
recuperar os "aromas e ambientes de outros tempos, adequados às necessidades dos
nossos dias. Julieta Garraio assumiu a direção do restaurante após a morte do seu pai.
Mas é Esperança, a sua mãe, quem continua diariamente a supervisionar a cozinha e
a confeccionar as deliciosas sobremesas típicas da região..
Notas:
Incluído: Entrada, prato principal, Sobremesa e bebidas

Hospedagem no Hotel M’Ar de Ar Aqueduto.

Dia 8: 14 de Abr. - Elvas, Estremoz e Évora
Neste dia vocês irão conhecer as cidades de Elvas, Estremoz e Évora.
Sobre Elvas
Situada num ponto estratégico, Elvas tem a sua história marcada pela guerra e pelos
assédios castelhanos. Foi essa história militar que tornou possível hoje observar todo o
património militar da cidade: o Forte de Santa Luzia, o Forte da Graça, os Fortins de
São Mamede, São Domingo e São Pedro, os quatro panos de muralha e ainda todos
os estabelecimentos militares, monumentos que juntos tornam Elvas como uma das
maiores cidades quartel de guerra em todo o mundo e a maior fortaleza abaluartada
terrestre de todo o mundo. Pelas suas características históricas e patrimoniais, com as
suas fortificações dos séculos XVII e XVIII, Elvas foi classificada como Património
Mundial pela UNESCO.
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Embora as suas características patrimoniais sejam na sua maioria militares, a cidade
de Elvas é também um núcleo histórico onde a arquitectura religiosa e civil se encontra
com a militar. Pelas suas ruas respira-se História, encontrando-se pelas suas ruas
palacetes, casas históricas e outros monumentos. A cada esquina encontram-se
igrejas e conventos, um estilo arquitectónico novo: desde o Românico e o Gótico ao
Rococó, passando pelo Manuelino e pelo esplendor do Barroco.
Sobre Évora

A cidade de Évora, capital da região do Alentejo, é Património Mundial da UNESCO e
vai encantá-lo com a sua aparência medieval. Será difícil deixar de andar pelas ruas
estreitas do seu centro histórico.
Além de vários outros monumentos a visitar, como a Catedral e a Igreja de São
Francisco, é também em Évora que se encontra um dos traços mais significativos da
ocupação romana em território português: o Templo Romano, do primeiro século e
provavelmente dedicado ao imperador Augusto mas famoso sob o nome do templo de
Diana (nome associado à deusa dos caçadores).

Almoço no Restaurante Taberna Típica Quarta-feira. Taberna Típica Quarta-Feira é
um nome de referência na restauração Eborense.
Herdeiro das tradições das antigas tabernas da cidade, a antiga “Taberna do Pincel”, é
detentora de um ambiente único, cativante e difícil de esquecer. A uma cozinha
regional cuidada, alia um vinho desenhado exclusivamente para a Taberna Típica
Quarta-Feira e uma relação de proximidade inigualável, assente na figura do seu
carismático proprietário.
Notas:
Inclui: Entradas no Forte da Graça incluídas, Entradas na Catedral de Évora incluídas,
Entradas na Capela dos Ossos em Évora, Almoço na taberna Típica Quarta-feira (menu será
apresentado pelo Chef, Clientes não podem escolher o que comem).
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Dia 9: 15 de Abr. - Herdade do Esporão e Barrancarnes
As atividades desse dia serão à Herdade do Esporão e à Barrancarnes.
Situada em plena Região do Alentejo, a Herdade do Esporão é uma referência na
vinificação em Portugal. Uma das mais antigas regiões vitivinícolas de Portugal
recebeu um novo projecto em 1987 pelos novos proprietários que agora se orgulham
de produzir alguns dos melhores vinhos tintos e brancos de Portugal.
Assim que cruzar o portão da propriedade, avistará vinhedos a perder de vista, apenas
limitados pela barragem de 4 milhões de m³ que irriga a propriedade. Ao longe, bem no
meio da propriedade, encontram-se as adegas. Durante este passeio, não só
apreenderá os detalhes do processo de vinificação, mas também passará por baixo
dos túneis onde é armazenado para obter todos os seus aromas e sabores especiais.
No final do passeio, sente-se calmamente e prove alguns dos vinhos do Esporão e
ficar para um bom almoço no seu restaurante gourmet.

Programa
11h00: Visita guiada ao lagar de azeite com prova técnica de 3 azeites Virgem extra
12h30: Visita guiada às Vinhas e Adegas com prova de 4 vinhos (Esporão colheita
branco e tinto e Esporão Reserva branco e tinto)
14h00: Almoço No Restaurante Esporão com menu de 7 momentos
NOTA: O menu de 7 momentos é um menu de degustação que será apresentado pelo Chef no
próprio dia.

Visita e Prova de Produtos Regionais - Barrancarnes (Casa de Porco Preto).
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A Casa do Porco Preto oferece-lhe a possibilidade de realizar uma visita cheia de
sabor onde poderá conhecer todos os segredos que fazem da nossa produção
tradicional de presuntos, paletas, lombos e enchidos de porco preto, um tesouro
reconhecido por toda a gastronomia mundial. Num ambiente naturalmente inigualável,
poderá conhecer desde as características únicas do Porco Preto de Raça Alentejana
até ao sabor único dos nossos produtos especiais.
O Porco Preto de Raça Alentejana é descendente do sus mediterraneus javali do sul,
derivando do tronco ibérico ou românico. Devido à sua genética e inexistência de
cruzamentos com outras raças, regista maior capacidade de infiltração de gordura
intramuscular. Na época da montanheira (Novembro a Março) alimenta-se sobretudo
de bolota (7 a 10 Kg por dia) representando um aumento de peso diário de 1 Kg (até
alcançar em média os 160 Kg).
Rica em ácido oleico, a bolota é responsável pela gordura que se desfaz na boca e
pelos inconfundíveis aromas e sabores, chave da sua excelência e qualidades
organolépticas.
A pequena vila de Barrancos, no cume da orla ocidental da Serra Morena, com uma
elevada altitude, caracteriza-se por um microclima mediterrânico, com ventos
predominantes de noroeste (NW) e oeste (W), atingindo uma velocidade máxima de 60
Km/h. Graças a este microclima excepcional, as nossas caves e secadeiros podem
produzir Presuntos e enchidos seguindo uma tradição que provém já do tempo dos
romanos.
O corte do presunto é uma Arte. A perfeição do corte de um profissional é difícil de
alcançar, mas cortar com rapidez, proveito e elegância está ao alcance de qualquer
pessoa. Durante a visita, os Presunturistas poderão realizar um curso prático de corte
de Presunto e disfrutar de todas as variedades dos nossos enchidos tradicionais de
fama internacional."

Poderá usufruir de uma visita guiada às instalações da Barrancarnes, SA em
Barrancos, realizada pelos nossos Mestres Cortadores e que inclui um mini curso de
corte de presunto e degustação de produtos da Casa do Porco Preto (Produtos
classificados como Gourmet de Porco Preto).
Inclusões:
- Recepção em Barrancos na fábrica situada na Zona Industrial Eiras Altas
- Visita (1,5 hora) à Fábrica de Presuntos e Paletas (salga, secadeiros e
caves/bodegas)
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- Curso de corte (20 minutos) com os nossos Mestres Cortadores
- Degustação (em forma de tapas) de diferentes produtos regionais (Presunto Bolota,
lombo, paios e salsichão de alta qualidade acompanhado com pão regional, vinho
regional do Alentejo e água)
Duração: 3 horas (máximo)
Incluído: Prova de Azeites, visita às vinhas e adega, prova de vinhos e almoço.
Não incluído: bebidas

Dia 10: 16 de Abr. - Évora - Azeitão - Lisboa
Neste dia vocês seguirão para Lisboa, passando por Azeitão. Em Azeitão, terão um
Workshop de Queijos de Azeitão com prova - Quinta Velha Azeitão.
Na queijeira antiga da Quinta Velha, é feita uma viagem ao mundo do Queijo de
Azeitão, contada através de textos, fotografias e por todos os objectos necessários ao
fabrico, e à cura do Queijo de Azeitão. Uma viagem que pode demorar 10 a 15
minutos.
Este atelier fala de uma história colectiva, e tenta recuperar a cadeia de transmissão
de saber antes ocupada pelos mais velhos.
Combina o lado lúdico de “pôr as mãos na massa” com o entendimento da relação
natural e da interdependência entre o homem e o ambiente, passadas através de uma
história de séculos e de gestos repetidos ao longo de gerações, no fabrico do queijo de
Azeitão.
Duração: cerca de 45 minutos

A prova inclui:
- tostas, pão regional, queijo fresco, queijo de Azeitão amanteigado, queijo seco,
compota caseira/chutney e vinho moscatel.

Notas:
A prova inclui: tostas, pão regional, queijo fresco, queijo de Azeitão amanteigado, compota
caseira/chutney e vinho moscatel.

Em seguida, iremos para José Maria da Fonseca - Visita Guiada com Prova de
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Vinhos (1h30) e almoço.

Em 1834, um investidor português chamado José Maria da Fonseca fundou a sua
Quinta do Vinho no coração da região vinícola de Setúbal.
Com as características naturais do solo e as perfeitas condições climáticas
proporcionadas pela serra da Arrábida, passou a produzir vinhos de mesa e Moscatel.
Com efeito, foi o primeiro produtor a engarrafar vinho em Portugal: o conhecido vinho
tinto Piriquita. Hoje, o solar onde até há pouco tempo a família vivia faz parte do
complexo do Museu e das Caves onde tanto os vinhos de mesa como o Moscatel
ganham as características que os tornam tão especiais.
Durante sua visita guiada, você será apresentado não apenas à arte da vinificação,
mas também à arte de mantê-la em suas adegas centenárias. Nada estaria completo
sem uma prova de vinhos no final dos vinhos José Maria da Fonseca para completar
esta maravilhosa experiência.
A visita tem início na Sala Museu com uma breve explicação sobre a história da
empresa. Depois de uma passagem pelo jardim, visitam-se as Adegas: a Adega da
Mata, onde estagia o vinho Periquita e a Adega dos Teares Velhos, onde repousam os
moscatéis mais antigos da casa. Após terminar a visita segue-se a prova de vinhos.
Almoço no Restaurante Wine Coner By José Maria da Fonseca . O Wine Corner by
José Maria da Fonseca é o restaurante flagship da marca, integrado na sua CasaMuseu, em Vila Nogueira de Azeitão.

Este espaço traz consigo um novo conceito detido pela José Maria da Fonseca, sendo
ele de partilha de petiscos, com destaque para pratos regionais criados pelo Chef
convidado Luís Barradas. Para acompanhar todos os vinhos da José Maria da
Fonseca, à garrafa ou a copo, o espaço propõe várias opções gastronómicas.
Pretende-se com este espaço descontraído e agradável proporcionar uma experiência
imersiva da marca, num ambiente que reflecte a sua história, acompanhada por uma
gastronomia simples mas de enorme qualidade.
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Menu (todos os pratos são para partilhar)
Pão regional, tostas, manteiga do dia, azeitonas e azeites
Seleção de queijos regionais: Queijo de Azeitão, Requeijão de Ovelha, Doce de
Abóbora e Noz
Choco frito com maionese de lima Fried cuttlefish with lime mayonnaise
Bacalhau dourado à Maria da Serra
Presa de porco ibérico, molho de pimentos, amêijoa, coentros;
Milho frito à Bulhão Pato e Legumes Assados com vinagrete de azedas e moscatel
“Pijaminha” (Torta de Azeitão, Mosca na Mousse e Arroz doce de leite de ovelha)
Notas:
Incluido: Visita guiada regular e prova de 6 vinhos (Dois vinhos brancos, dois tintos e dois
Moscatéis de Setúbal.) / almoço (1 garrafa de água incluída)
Não incluído: outras bebidas

Já em Lisboa, nossa hospedagem será no Real Palácio Hotel.

Dia 11: 17 de Abr. - Sintra, Cascais e Costa do Estoril
Neste dia o grupo irá explorar as regiões de Sintra Cabo da Roca e Cascais.
Hoje vocês irão visitar Sintra, classificada pela UNESCO como Património Mundial,
onde centenas de anos de histórias estarão à espera de vocês. Ao fazer um breve
passeio pelo centro histórico de Sintra irão encontrar-se rodeado pelas antigas casas
que foram convertidas em pequenas lojas e pastelarias vendendo os produtos locais.
Conduzindo elas estradas da serra irão passar pelos bonitos Palácio Reais, Chalets e
antigas casas senhoriais do final do séc XIX, que consistem na mais incrível
combinação de estilos de arquitetura, cores e formas que irá encontrar em Portugal.
Após uma agradável pausa para almoço (refeição não incluída), será altura de relaxar
um pouco continuando o passeio até Cascais. Esta antiga vila piscatória conseguiu ao
longo dos séculos manter as suas tradições combinando-as com a vida aristocrática do
séc. XIX e XX.

Cascais começou como uma vila de pescadores e foi desenvolvida principalmente
quando a sua Majestade o Rei D. Carlos I de Portugal decidiu utilizar a Cidadela de
Cascais para construir a sua residência de verão, agora transformada em Pousada. O
rei Dom Carlos era um almirante, por isso adorava o mar e, morando em Cascais,
estava perto dele todos os dias. Com ele, famílias nobres também vieram morar nesta
pitoresca vila e, ainda hoje, é uma aldeia muito aristocrática. A cidade também teve um
papel importante durante a Segunda Guerra Mundial porque, sendo Portugal
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militarmente neutro, era considerado um país seguro. Naquela época, o rei Umberto II
da Itália vivia aqui no exílio.

Naturalmente, a proximidade com o Atlântico sempre contribuiu para manter vivas as
tradições da pesca e dos desportos náuticos, especialmente a vela. As condições da
Marina de Cascais, o mar calmo, o clima, as praias e o património são razões mais do
que suficientes para ser um local de eleição para muitos marinheiros que passam as
suas férias aqui e para a realização de regatas frequentes, seja para recreação. ou
competição. No extremo norte da cidade, a Boca do Inferno é um lugar muito popular
para se visitar. É uma impressionante formação rochosa onde você pode observar o
poder da natureza e do mar. Mais adiante, pode ver o Forte de São Jorge de Oitavos
e, a cerca de 10 km, a Praia do Guincho, outra paisagem marítima à sua espera para
um bom peixe fresco ou marisco. É um dos principais locais de surf e windsurf da costa
portuguesa, presente em torneios mundiais.
Hoje é uma vila muito tranquila e perfeita para relaxar, por isso não perca uma
caminhada nas ruas pedonais do centro histórico, sempre muito animada, não só
durante o dia, mas também à noite!
O almoço será no Restaurante Palácio de Seteais. Localizado no interior do hotel de
luxo do século XVIII, Palácio de Seteais, este restaurante é notável pela sua culinária e
decoração da sala de refeições, sem descurar a excelência do serviço, naturalmente.
O restaurante com uma soberba vista para os jardins. Aqui tudo é de bom gosto, desde
os pratos Vista Alegre até aos tapetes de Arraiolos e sobretudo os frescos nas
paredes.

O regresso a Lisboa será ao longo da estrada "Marginal" sempre junto ao Oceano
Atlântico, às praias de areia branca e a magníficas fortalezas do séc. XVII. Este
passeio panorâmico, que começará no Estoril (famoso pelo seu Casino) irá levá-lo até
Lisboa.
Vocês irão visitar o Palácio da Pena é embarcar numa viagem no tempo, de volta à
corte portuguesa do século XIX. Partindo do centro histórico de Sintra, subirá a serra,
cruzando-se com uma exuberante vegetação e incríveis casas senhoriais do século
XIX, coberta pelo seu particular microclima, bastante húmido, que cria a tão
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característica atmosfera romântica da vila. No topo da serra encontrará o Palácio da
Pena, a mais incrível combinação de estilos arquitetônicos, cores e formas
existente em Portugal. Entrando no Palácio irá percorrer um sem fim de corredores e
quartos, uma vez pertencentes aos reis e rainhas escoltados pelos seus criados. Se o
clima permitir, visite o terraço que oferece uma deslumbrante vista sobre a floresta que
cerca o palácio e imagine, observando o mar, que foi deste ponto que um dia foram
contempladas as caravelas que partiram em descoberta do mundo.
Ainda terão a visita ao Cabo da Roca. “Aqui…onde a terra se acaba…e o mar
começa…” foi assim que Luís de Camões descreveu o Cabo da Roca no famoso livro
"Os Lusíadas".
Aproximadamente a 40 minutos de distância de Lisboa, na estrada que atravessa a
montanha e leva Sintra a Cascais, visite o Cabo da Roca, a ponta mais ocidental do
Continente Europeu e considerado o fim do "mundo conhecido" até ao séc. XV. Com
uma vista exuberante tanto do oceano como da Serra de Sintra, desfrute da paisagem
antes de continuar viagem pela estrada principal e atravesse a maravilhosa Praia do
Guincho.
Retorno ao hotel Real Palácio, em Lisboa.

Dia 12: 18 de Abr. - Lisboa e Alcochete
Este dia será dedicado à conhecerem a capital de Portugal. Este passeio permite-lhe
conhecer Lisboa, capital de Portugal, e local de passagem de várias civilizações ao
longo dos tempos: Fenícios, Gregos, Romanos, Mouros e finalmente os Portugueses a
partir de 1147. Mas esta cidade, foi também testemunha dos feitos heróicos da
expansão marítima portuguesa dos séculos XV e XVI, sendo que, muitas das riquezas
provenientes dos descobrimentos portugueses foram aplicadas na construção de
grandes monumentos em Lisboa, principalmente na zona de Belém, possíveis de
serem visitados atualmente. Aliás, nesta zona encontramos muitos monumentos num
estilo arquitetônico português único: o Manuelino!

Depois de uma manhã cultural em Belém, seguirá para o centro histórico da cidade,
onde terá algum tempo para almoço num dos tradicionais restaurantes da cidade.
Mas nem só de monumentos vive Lisboa! Durante a tarde faremos um passeio
panorâmico pela Baixa da cidade, visitando as zonas históricas de comércio
tradicional. Começaremos pela Avenida da Liberdade, a principal avenida da cidade e
onde se podem encontrar lojas dos principais designers internacionais, passando pela
Praça do Rossio e entrando na Baixa a caminha na Rua Augusta.
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Em Lisboa ninguém fica indiferente ao clima temperado, à luz do sol característica da
cidade e às excelentes refeições que poderá saborear.
Visita ao Mosteiro dos Jerónimos. Em 1501 o novo Rei de Portugal, Manuel I,
ordenou a construção de um novo panteão à beira-rio honrando a chegada de Vasco
da Gama à Índia em 1498, usando um estilo de arquitetura que não pode ser
encontrado em outras partes do mundo: o manuelino, melhor tipificado neste Mosteiro
dos Jerónimos. A combinação de motivos religiosos, símbolos náuticos e túmulos de
personagens históricos como Vasco da Gama ou Fernando Pessoa transformou o
Mosteiro numa das mais impressionantes obras arquitetônicas da Europa.
Poderá visitar a igreja e os claustros, considerados por muitos como os mais belos do
mundo do seu tipo, e vai sentir que viajou de volta no tempo para a época em que os
monges Jerónimos viviam no edifício, e cujo silêncio trazia paz e introspeção ao local.
Em seguida, terão uma Prova de 1 Pastel de Belém e 1 bebida na Fábrica dos
Pasteis de Belém. Em seguida, almoço no restaurante O Arrastão.
O Arrastão, é um Restaurante de referência na margem Sul do rio Tejo, localizado
junto à Praia dos Moinhos em Alcochete, apresentando-se como uma montra de peixe
fresco sempre grelhado a preceito. As especialidades vão desde o bom peixe grelhado
no carvão, Sopa de Peixe, Bacalhau à Arrastão, até à Caldeirada de peixe (por
encomenda). Uma seleção de vinhos de várias zonas demarcadas do país, incluindo
uma seleção de reservas especiais, fazem parte da nossa carta de vinhos. O
Restaurante tem espaço para cerca da 130 pessoas, proporcionando um ambiente
acolhedor, disponibilizando também uma sala reservada com um ambiente mais
discreto.
Notas:
Incluído: Couvert / prato principal/sobremesa/café

Não incluído: Bebidas

Após o almoço, visita ao Parque das Nações. O Parque das Nações é a designação
atual do local onde foi realizada a Exposição Mundial de 1998. Esta área tornou-se
num centro de atividades culturais e um novo bairro da cidade, com perto de 15.000
habitantes com várias instituições culturais e desportivas próprias. É atualmente
considerado como o bairro mais seguro e mais bem frequentado da cidade de Lisboa.
Destacam-se, como exemplos da arquitetura presente no Parque das Nações, as
abóbadas das plataformas da Gare do Oriente, de Santiago Calatrava, impondo a sua
linha arquitetônica; o Pavilhão de Portugal, do arquiteto português Álvaro Siza Vieira,
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reconhecido pela sua ampla praça coberta por uma pala de betão pré-esforçado, cujo
desenho e realização se baseia na ideia de uma folha de papel assente em dois tijolos.
O Parque das Nações dispõe, ainda, de um Pavilhão do Conhecimento, um moderno
museu de ciência e tecnologia com várias exposições interativas e um teleférico que
transporta os visitantes de uma ponta à outra da área da antiga exposição. De referir,
ainda, o Pavilhão Atlântico, a emblemática Torre Vasco da Gama e o Oceanário de
Lisboa, um dos maiores aquários do mundo.
Aqui, encontrará inúmeros e agradáveis restaurantes frente ao rio, o Centro Comercial
Vasco da Gama e um Casino que apresenta frequentemente espetáculos.
Retorno ao hotel.

Dia 13: 19 de Abr. - Lisboa
Passeio de meio-dia em Lisboa. Este passeio os permitirão conhecer Lisboa, capital de
Portugal, e local de passagem de várias civilizações ao longo dos tempos: Fenícios,
Gregos, Romanos, Mouros e finalmente os Portugueses a partir de 1147. Mas esta
cidade, foi também testemunha dos feitos heroicos da expansão marítima portuguesa
dos séculos XV e XVI, sendo que, muitas das riquezas provenientes dos
descobrimentos portugueses foram aplicadas na construção de grandes monumentos
em Lisboa, principalmente na zona de Belém, possíveis de serem visitados
atualmente. Aliás, nesta zona encontramos muitos monumentos num estilo
arquitetônico português único: o Manuelino!
Mas nem só de monumentos vive Lisboa! Depois da visita de Belém, faremos um
passeio panorâmico pela Baixa da cidade, visitando as zonas históricas de comércio
tradicional.
Notas do Serviço:
Entradas em monumentos, refeições e despesas pessoais não incluídas

Em seguida, Passeio Privado de Meio Dia a pé pelas Tradições Lisboetas.

Vocês encontrarão com o guia, que os levarão para visitar alguns dos lugares mais
tradicionais de Lisboa, assim como a provar algumas das especialidades
gastronómicas da capital.
Depois de atravessar a Avenida da Liberdade, irá apanhar o funicular da Glória, para
chegar à colina do Bairro Alto. Do miradouro de S. Pedro de Alcântara,
recentemente renovado e com um pequeno jardim, irá sentir o coração da cidade e
admirar as suas belas colinas. Terá oportunidade de caminhar pelo Bairro Alto, um dos
bairros mais pitorescos de Lisboa. No Chiado cosmopolita, um local comercial e
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cultural, uma grande variedade de lojas e cafetarias reúnem pessoas durante o dia,
enquanto teatros, bares e restaurantes estão ocupados à noite. Em frente ao café
histórico "A Brasileira", passará pela estátua do poeta Fernando Pessoa a beber o seu
café, que observa as pessoas que passam. Mesmo ao lado poderá espreitar a "Casa
Havanesa" (desde 1834), que vende os famosos charutos cubanos. Ainda na mesma
zona, poderá também conhecer a "Livraria Bertrand", a livraria mais antiga de Lisboa.
Passeando pelo Chiado poderá dar uma olhada na loja "Luvaria Ulisses"
(http://www.luvariaulisses.com/), possivelmente a loja de luvas mais pequena mas mais
curiosa do mundo! Em seguida, caminhará até à Praça do Rossio e Praça da
Figueira, para ver alguns dos famosos cafés e lugares escondidos. O "Café Nicola" é
um dos cafés mais antigos, com charme e história. Na "Ginginha do Rossio" vai
experimentar um copo deste famoso licor.
Na
Praça
da
Figueira
irão
conhecer
a
"Manteigaria
Silva"
(http://www.manteigariasilva.pt/), uma mercearia muito típica, onde poderá ver o típico
bacalhau salgado e muitos artigos alimentares portugueses. Irá entrar na "Confeitaria
Nacional" e provar o famoso pastel de nata. Será tempo para percorrer a Rua Augusta
até à praça do Terreiro do Paço para apreciar a vista sobre o Rio Tejo. Perto,
entraremos na "Conserveira de Lisboa" (http://www.conserveiradelisboa.pt/) para
observar uma enorme variedade de conservas de peixe (atum, sardinha , etc.).
Regressaremos ao Rossio e para finalizar o nosso passeio vamos conhecer a
"Cervejaria Beira-Gare" e provar a famosa bifana Portuguesa (basicamente uma fatia
de carne de porco no pão, sendo a carne levemente frita ou grelhada, às vezes com
alho e/ou outras especiarias) e pastéis de bacalhau (bolos de bacalhau),
acompanhados com cerveja ou vinho verde e uma sopa de legumes do dia para
finalizar. O nosso guia irá ajudá-lo a escolher a sua refeição e deixá-lo-á à sua vontade
para desfrutar dela ao seu próprio ritmo. No Final, regressará ao seu hotel por conta
própria.
Incluído por pessoa:
Bilhete do Elevador da Glória
1 "Ginginha"

1 "pastel de nata"
1 "Bifana"
1 "pastéis de bacalhau"
1 sopa de legumes do dia para terminar
Não incluido: Despesas Pessoais
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Neste dia, terão ainda um Passeio Privado de Eléctrico Clássico em Lisboa.

Sobre esta experiência:
Os antigos eléctricos de Lisboa são uma das mais interessantes maneiras de
conhecer a cidade. Estes pitorescos eléctricos, que desde o século XIX sobem e
descem as 7 colinas de Lisboa, ajustam-se perfeitamente às ruas estreitas e sinuosas
de Lisboa. Durante esta atividade irá ter o privilégio de subir a bordo de um dos mais
belos eléctricos da cidade, totalmente restaurado de acordo com as técnicas do século
XIX, da época em que este meio de transporte era o mais moderno de Lisboa. Este
passeio de eléctrico irá permitir-lhe absorver toda a atmosfera dos antigos bairros de
Alfama, Chiado e da Baixa todos eles mesmo ali, fora da janela, do que será, pelo
menos por um pouco o seu próprio eléctrico.
Também visitarão o Castelo de São Jorge está localizado na freguesia de Santa
Maria Maior (Castelo). Datado dos séculos X e XI, foi conquistado aos mouros por D.
Afonso Henriques em 1147. O nome atual deriva da devoção do castelo a São Jorge,
padroeiro dos cavaleiros e das cruzadas, e foi dado por ordem de D. João I no século
XIV. Com o tempo, o castelo, bem como as várias estruturas militares de Lisboa, foram
sendo remodeladas, e já na primeira metade do século XX, o castelo encontrava-se
num avançado estado de ruína.

Na década de 1940, obras monumentais de reconstrução foram realizadas, levantando
uma grande parte das muralhas e erguendo muitas das torres. Por essa razão, ao
contrário do que se poderia pensar à primeira vista, o "carácter medieval" desse
complexo militar deve-se a essa campanha de reconstrução e não à preservação do
espaço do castelo desde a Idade Média até os dias atuais. Situa-se numa posição
dominante na colina mais alta do centro histórico, dando aos visitantes uma das mais
belas vistas da cidade e do estuário do Tejo.
A próxima parada será no Mercado de Campo de Ourique - Almoço livre (não
incluído). Aberto desde 1934, o mercado do bairro de Campo de Ourique foi
remodelado em 1991 e novamente em 2013, e continua a oferecer peixe fresco e
legumes da época. Também tem várias lojas voltadas para o exterior, e as últimas
renovações acrescentaram mesas para o consumo de grande parte do que é vendido.
Juntamente com peixes, frutos do mar, carne e frutas, há também espaços

DAY BY DAY

especializadas em doces, pizzas e sushi.
Está aberto todos os dias até tarde, por isso é mais do que um destino de compras, é
também um local para refeições ao longo do dia. Há também uma banca de vinhos
apresentando vinhos e coquetéis para acompanhar a comida, servida pela garrafa ou
pelo copo. Serviço gratuito de internet sem fios está disponível em todo o interior.
Neste mercado, os tradicionais espaços de frutas e vegetais estão localizadas ao lado
de estandes que servem cozinha moderna e sofisticada. Existem balcões de sumos
frescos, bem como bares especializados em gins com sabores ou uma grande
variedade de vinhos portugueses. Espera encontrar: Salsichas e Queijos, Vinhos à
Mesa ou de Vidro, Sorvetes Artesanais, Champanhe, Peixe e Marisco, Favoritos
Americanos, Massas e Pizzas Italianas, Sushi, Carnes Grelhadas de Qualidade, Doces
e Doces Conventuais Tradicionais, Hambúrgueres, Cafés, Leitão, e muito, muito mais
para explorar.
Após a visita ao mercado, irão conhecer o Museu do Azulejo.

O Museu Nacional do Azulejo é um dos mais importantes museus nacionais, pelo seu
acervo ímpar - o Azulejo (azulejo), expressão artística que diferencia a cultura
portuguesa, e pelo edifício onde se encontra - o antigo Convento da Madre de Deus
(Mãe de Deus), fundada em 1509 pela Rainha D. Leonor (1458-1525).
A exposição permanente do Museu ocupa as salas do antigo mosteiro. A exposição
conta a história do Azulejo em Portugal desde o século XVI à Era Contemporânea. No
âmbito do património do Azulejo, também podem encontrar na exposição outros
objetos que pertencem ao acervo do museu. A igreja, o coro e as capelas de Santo
António e da Rainha D. Leonor também fazem parte da exposição permanente.
Retorno ao hotel.

DAY BY DAY

Dia 14: 20 de Abr. - Lisboa
Hoje terão uma tarde livre, talvez para fazer compras. É o momento ideal para comprar
aquele presente de última hora ou simplesmente passear e explorar a área com um
propósito e ritmo diferentes.
Sugestões para Compras no Centro Histórico do Porto
As principais zonas comerciais do Porto são a Rua de Santa Catarina e a Rua das
Flores, onde encontrará lojas locais com artigos e produtos tradicionais. Deixamos
alguns exemplos abaixo:
Arcádia
Arcádia pertence à família Bastos desde 1933 e tem sido uma importante referência
desde então.
Conhecida por seus chocolates, línguas de gato e dragées, Arcádia preserva a
tradição por meio de suas receitas e técnicas de produção.
Situada em pleno centro da cidade do Porto, a Arcádia reivindica a sua posição de
fábrica de doçaria artesanal.
Couto
Olhando para um Portugal de outrora, em que a emissão televisiva era ainda a preto e
branco, uma marca conquistou o mundo da publicidade, recorrendo a vários meios
para divulgar um produto que ainda hoje é utilizado desde a madrugada até ao fim do
dia. Para quem ainda não adivinhou, estamos a falar da Couto, uma marca que, em
2018, completa um século de existência e que ainda hoje é uma marca de produtos de
higiene pessoal premium.

Claus Porto
A marca construiu o seu nome a partir de sabonetes artesanais infundidos com
fragrâncias finas, que contam com ingredientes da exuberante paisagem rural de
Portugal. Esses produtos são o coração e a alma do artesão e são embalados à mão
em embalagens ilustradas com belas obras de arte.
Castelbel Porto
A Castelbel é um fabricante português de produtos de alta qualidade para banho,
corpo e casa, cuidadosamente confeccionados à mão segundo métodos tradicionais.
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Machado Joalheiro
Desde 1880, Machado Joalheiro aposta muito mais do que na joalharia. Cada peça,
nascida no Porto, é uma celebração de luxo e elegância. A maior simbiose entre
modernidade e tradição, onde a paixão pelo detalhe e o compromisso com a
excelência têm passado de geração em geração.
Vista Alegre
A Vista Alegre é um dos nomes mais famosos do mundo da porcelana fina desde a sua
fundação, em 1824. Além da porcelana, a loja também vende cristais e utensílios para
o lar com designs tradicionais e modernos.
Vida Portuguesa
A Vida Portuguesa nasceu da vontade de fazer um inventário das marcas que
sobreviveram ao passar do tempo, de realçar a qualidade do fabrico português e de
apresentar Portugal de uma forma surpreendente.
O jantar será no Restaurante Tasca da Esquina.

A tasca nasceu num pequeno mas funcional espaço no coração de Lisboa, sob a
supervisão do famoso Chef Vitor Sobral. Vitor e a sua equipa criaram um menu
baseado em famosos petiscos Portugueses que é o que de facto recomendamos neste
restaurante. Os preços de cada petisco variam entre os 4 e os 9 Euros cada, por isso a
ideia é ir experimentando até estar satisfeito. O restaurante tem também uma
magnífica lista de vinhos. Estes são os ingredientes perfeitos para uma refeição
perfeita!
NOTA: Bebidas NÃO incluídas

Após o jantar, retorno ao hotel.
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Dia 15: 21 de Abr. - Retorno ao Brasil
No horário determinado, o nosso motorista e guia estarão a espera de vocês no hotel
para o transfer privativo. Relaxe e deixe que o nosso motorista profissional os levem ao
aeroporto, de forma segura e cômoda.

SOBRE OS
HOTÉIS

HOTEL CARRIS PORTO RIBEIRA
Porto

SOBRE O HOTEL

08 a 10 de Abril - 2022

Este hotel 4 estrelas está situado na Ribeira, um bairro do Porto, em uma
propriedade histórica renovada que dispõe de vista para o Rio Douro. Oferece
acomodações com ar-condicionado, Wi-Fi gratuito e elevador.
Os quartos do Carris dispõem de TV de tela plana a cabo, banheiro privativo com
amenidades de banho gratuitas e decoração moderna, com piso em madeira e
uma mistura de cores claras e escuras.
Um buffet de café-da-manhã farto é servido todos os dias, enquanto refeições à
la carte estão disponíveis à noite. Serviço de quarto está à sua disposição,
inclusive para o café-da-manhã.
Você pode se exercitar na academia do hotel, ou explorar o Porto de bicicleta. O
Hotel Carris Porto Ribeira fica a apenas 5 minutos a pé da Estação São Bento e
a 20 minutos de carro do Aeroporto do Porto.

HOTEL QUINTA DA PACHECA
Vale do Douro

SOBRE O HOTEL

10 a 12 de Abril - 2022

O luxuoso Wine House Hotel, localizado em Lamego, bem no centro da região do
Douro, está cercado por amplos terrenos privativos, com vinhas. Esta casa típica
do século XVIII foi restaurada, respeitando sua arquitetura tradicional e
características originais, e combina design moderno com ambiente histórico.
Para sua comodidade, um buffet de café da manhã é servido diariamente no
local. Você pode desfrutar de cozinha gourmet, preparada com produtos locais,
no restaurante, que apresenta vista panorâmica da paisagem circundante.
Também é possível provar e comprar o vinho produzido na Quinta da Pacheca.
Além disso, visitas guiadas, degustações de vinhos, piqueniques e aulas de
culinária estão disponíveis para reserva, mediante pedido prévio e por uma taxa
extra.
O The Wine House Hotel - Quinta da Pacheca fica a apenas 2,9 km da estação
de trem de Régua e a 5 km do Museu do Douro. Já o Aeroporto Internacional
Francisco Sá Carneiro, do Porto, está situado a 1 hora e 20 minutos de carro do
hotel.

CASA DAS PENHAS DOURADAS
Manteigas

SOBRE O HOTEL

12 a 13 de Abril - 2022

Situado nas montanhas do Parque Natural da Serra da Estrela, este hotel
boutique oferece quartos com vista das montanhas e TV LCD. O Wi-Fi é
gratuito em todos os ambientes.
O bar da Casa das Penhas serve bebidas e coquetéis durante todo o dia. O
restaurante da casa serve buffet de café da manhã, almoço e jantar todos os
dias preparados com produtos de origem local.
Você pode relaxar na piscina coberta aquecida ou na sauna. Os lounges
compartilhados da Casa das Penhas Douradas apresentam uma grande
biblioteca e cinema. O spa disponibiliza massagens, chuveiro vichy e sala de
relaxamento. Você também pode alugar caiaques na propriedade.
A Casa das Penhas Douradas fica perto de trilhas e ciclovias. O SkiParque está
a 30 minutos de carro.

HOTEL M’AR DE AR AQUEDUTO
Évora

SOBRE O HOTEL

13 a 16 de Abril - 2022

Situado em um palácio do século XVI, este hotel boutique 5 estrelas dispõe de
uma bela capela e teto abobadado. Com vista dos aquedutos de Évora, a
propriedade tem um amplo spa com uma piscina ao ar livre.
Uma mistura criativa de sabores do Alentejo e do Mediterrâneo é servida no
Restaurante Degust' AR, que fica aberto para almoço e jantar. O hotel M'AR De
AR Aqueduto também possui um bar com adega.
O spa do Hotel Aqueduto oferece uma ampla variedade de tratamentos e
massagens, incluindo aromaterapia e tratamento de lama. Além disso, você
poderá relaxar na sauna seca ou a vapor.
O M'AR De AR Aqueduto está localizado a 600 metros do Templo de Diana, da
Sé Catedral de Évora e da Praça do Giraldo. A Capela dos Ossos fica a 800
metros.

HOTEL REAL PALÁCIO
Lisboa

SOBRE O HOTEL

16 a 21 de Abril - 2022

O Hotel Real Palacio está localizado em Lisboa, perto do Parque Eduardo VII e
a menos de 5 minutos a pé da loja de departamentos El Corte Inglés. As
comodidades de luxo incluem uma sauna e uma banheira de hidromassagem.
O contemporâneo Restaurante Real serve um farto buffet de café da manhã.
Você pode também desfrutar de especialidades regionais no elegante bar e
restaurante à la carte Real Cozinha. Além disso, você pode saborear uma
variedade de vinhos portugueses e tapas no bar de vinho Adega do Palácio.
A propriedade oferece uma academia de última geração no local. Após um
treino, você pode relaxar com tratamentos de massagem e banho turco.

SUGESTÃO DE
VOO

Voo sugerido - Saída de Belo Horizonte

Valor: US$ 881,48, por pessoa em econômica
Forma de pagamento: Em até 12x sem juros, em caso de
parcelamento, as taxas são cobradas na primeira parcela.
Franquia de bagagem: 1 peça de 23 kg.

Voo sugerido - Saída de São Paulo

Valor: US$ 1.207,68, por pessoa em econômica
Forma de pagamento: Em até 12x sem juros, em caso de
parcelamento, as taxas são cobradas na primeira parcela.
Franquia de bagagem: 1 peça de 23 kg.
Obs.: para saídas de outros lugares do Brasil, favor nos consultar.

Informações e Contato
Avenida Raja Gabáglia, 2000 - Estoril
Cond. Parque Avenida - Torre 1 - Salas 608 e 609

Flávio Geo
flaviogeo@me.com
+55 31 2111-5858
Whatsapp: +55 31 9994-1888

Rusty Marcellini
e Adriana Benevenuto

Suelen Barcelos
suelen@vidaturismo.tur.br
+55 31 99912-8685

+55 31 3567-9108

