PROGRAMA DE VINDIMAS 2020

PROGRAMA DE VINDIMAS 2020
ADERENTES DA ROTA DOS VINHOS DO DÃO

Welcome Center da Rota dos Vinhos do Dão
Solar do Vinho do Dão, Rua Dr. Aristides de Sousa Mendes, 3501-908 Viseu
+ 351 232 410 060 / +351 935 736 444
rotadovinho@cvrdao.pt

@daowines
@CVRDAO

QUINTA DOS MONTEIRINHOS
Vindima do Espumante | Dia 28 e 29 de Agosto 2020
7h30 – 7h45 - Receção e distribuição do Kit (t-shirt da vindima, boné e máscara social customizada)
8h00 – 10h15 - Vindima
10h15 – 10h30 - Merenda
10h30 – 12h45 - Vindima
13h00 - Almoço popular (Rancho da Celeste)

Vindima do Encruzado | Dia 30 de Setembro 2020
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15h30 – 16h00 - Receção e distribuição do Kit (t-shirt da vindima, boné e máscara social customizada)
16h00 – 19h30 - Vindima do Encruzado
20h00 - Jantar vínico e animação (Rojões à Mangualde)

Vindima da Touriga Nacional | Dia 5 de Outubro 2020
7h30 – 7h45 - Receção e distribuição do Kit (t-shirt da vindima, boné e máscara social customizada)
8h00 – 10h15 - Vindima
10h15 – 10h30 - Merenda
10h30 – 12h45 – Vindima
13h00 - Almoço popular (Massa à Lavrador)

Tabela de Preços
Programas
Vindima do Espumante

Adulto
25,00€ p/pessoa

Crianças até 12 anos
Gratuito

Dos 13 aos 18 anos
10,00€ p/pessoa

Pack Grupo (min. 4px)
20,00€ p/pessoa

Vindima do Encruzado

25,00€ p/pessoa

Gratuito

10,00€ p/pessoa

20,00€ p/pessoa

Vindima da Touriga Nacional

25,00€ p/pessoa

Gratuito

10,00€ p/pessoa

20,00€ p/pessoa

Medidas Preventivas





Distanciamento de 1,5 a 2 metros entre pessoas em qualquer momento;
Lavagem frequente das mãos;
Uso individual das ferramentas de trabalho;
Uso obrigatório de máscara.

Reservas




Telemóvel: +351 924 141 084
Email: geral@monteirinhos.pt
Facebook: Quinta dos Monteirinhos

QUINTA DE SÃO FRANCISCO
Vindima no “berço” dos Vinhos Chão da Quinta
10h00 – Apanha da uva manual – A Quinta de São Francisco pratica uma viticultura onde é valorizado o
trabalho humano em comunhão com o respeito pela natureza.
11h30 – Acompanhamento da uva à adega, processo de seleção das uvas na mesa de escolha e da sua
transformação subsequente.
13h00 – Piquenique com prova dos vinhos Chão da Quinta

Pacote especial a promover
Pisa a pé num dos lagares centenários que será utilizado na vinificação da casta Touriga Nacional.

PROGRAMA DE VINDIMAS 2020

Período para usufruir da experiência
De 14 a 30 de Setembro com exceção da experiência Pisa a pé que apenas ocorrerá durante o período
de vinificação da casta Touriga Nacional (sob consulta com o produtor).

Tabela de Preços
Programas
Vindima no “berço” dos Vinhos Chão da Quinta

Adulto
30,00€ p/pessoa

Crianças entre os 6 e os 14 anos
15,00€ p/pessoa

Medidas Preventivas






Distanciamento de 1,5 a 2 metros entre pessoas em qualquer momento;
Lavagem frequente das mãos;
Desinfeção dos equipamentos (tesouras, cestos/caixas)
Uso obrigatório de máscara e luvas;
Disponibilização de álcool gel nos diversos espaços.

Reservas
Para se realizar este programa terá de ter um mínimo de 4 pessoas e um máximo de 8 pessoas.




Telemóvel: +351 932 554 200
Email: gestao@chaodesaofrancisco.pt

SOITO WINES
Depois de um árduo e intenso ano de trabalho, eis que chega a tão esperada vindima. Atreva-se a
participar num dia de vindima na Quinta do Soito e descubra os segredos desta tradição milenar! De
manhã receba o seu Kit vindimas e acompanhe a equipa para as vinhas. A etapa seguinte irá levá-lo à
adega onde participará no processo de vinificação. Comece no tapete de escolha, selecionado as
melhores uvas e acompanhe o técnico que lhe dará a conhecer as várias etapas que decorrem até à
fermentação. Depois de umas horas extenuantes mas bem passadas, aproveite para relaxar e deixe-se
envolver nos encantos da Quinta enquanto degusta alguns dos néctares ali produzidos bem
harmonizados com produtos da região.
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A experiência de vindimas inclui:






Kit de vindimas (tesoura, balse, luvas de borracha, água);
Colheita da uva;
Visita às vinhas e à adega;
Prova de vinhos;
Piquenique.

Pacote especial a promover
Competição “Pisa a Pé”: Em família ou com amigos seja competitivo, dê o seu melhor e seja o primeiro
a atingir o objetivo. Este pacote exige um mínimo de 4 pessoas e um máximo de 12 pessoas, sendo
necessário proceder a uma reserva antecipada obrigatória.

Período para usufruir da experiência
De 21 de Setembro a 5 de Outubro, a partir das 9h30. As datas poderão ser alteradas.

Tabela de Preços
Programa
Vindima
Complemento “Pisa a pé”

Adulto
50,00€ p/pessoa
10€ p/ pessoa

Dos 12 aos 17 anos
30,00€ p/pessoa
10,00€ p/pessoa

Dos 5 aos 11 anos
10,00€ p/pessoa
5,00€ p/pessoa

Medidas Preventivas





Distanciamento de 1,5 a 2 metros entre pessoas em qualquer momento;
Lavagem frequente das mãos;
Desinfeção dos equipamentos (tesouras, cestos/caixas)
Uso obrigatório de máscara.

Reservas




Telefone: +351 232 244 754
Telemóveis: +351 963 034 140 / +351 916 205 087 / +351 919 185 700
Email: winetourism@soitowines.com

QUINTA DA TABOADELLA
UM DIA NA VINDIMA DO DÃO
Nesta experiência convidamo-lo a fazer parte do dia-a-dia da vindima da Taboadella, uma verdadeira
aventura à descoberta dos costumes da região do Dão. Esta atividade, disponível durante o período de
corte na época de vindima, é a ocasião para se envolver na colheita das uvas, vivenciar a vinificação e
fazer uma provados nossos vinhos.
Venha desfrutar de um ambiente único numa propriedade com uma história sem igual, onde poderá
descontrair na tranquilidade da natureza.
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A experiência de vindimas inclui:





Entrega de material de vindima (balde e tesoura);
Apanha de uva numa das parcelas da vinha;
Visita à vinha, à adega e Barrel Top Walk;
Prova de vinhos Villae e piquenique.

Período para usufruir da experiência
Esta atividade está disponível somente durante o período de corte na época de vindima – sob consulta
com o produtor.
Horário da vindima: 10h30
Duração aproximada: 3h00 – 3h30

Tabela de Preços
Programa
Vindima

Adulto
50,00€ p/pessoa

Até aos 12 anos
25,00€ p/pessoa

Dos 12 aos 17 anos
14,00€ p/pessoa

Medidas Preventivas





Grupo único – Mínimo 8 pessoas e máximo de 16 pessoas;
Distanciamento de 1,5 a 2 metros entre pessoas em qualquer momento;
Lavagem frequente das mãos;
Uso obrigatório de máscara.

Reservas
Reserva antecipada obrigatória. Mínimo 8 pessoas e máximo 16 pessoas.


Email: taboadella@amorimfamilyestates.com

LUSOVINI | PEDRA CANCELA
VINDIMA
10h30 – Boas vindas na Lusovini com espumante
11h00 – Passeio na vinha com explicação das diferentes castas, seguido de participação nas vindimas
13h00 – Almoço Taberna da Adega
15h00 – Visita à adega e zona de vinificação, seguido de prova de mosto
17h30 – Cesta de piquenique na Vinha da Fidalga

Menu de Almoço | Adultos
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Ovos mexidos com farinheira, salada colorida de atum e feijão-frade;
Lagarada de bacalhau, arroz de carqueja com entrecosto de porco preto – acompanhado com
os vinhos Pedra Cancela Vinha da Fidalga
Gelado de Mosto Touriga Nacional – acompanhado com Cambridge Tawny
Café e águas

Menu de Criança





Creme de legumes
Menu Kid – bife de frango grelhado com batata frita e arroz branco
Gelado
Água / refrigerantes

Período para usufruir da experiência
Sob consulta com o produtor.

Tabela de Preços
Programa
Pacote de vindima

Adulto
65,00€ p/pessoa

Até aos 8 anos
Gratuito

Dos 9 aos 12 anos com opção Menu Kid
50% de desconto

Medidas Preventivas




Distanciamento de 1,5 a 2 metros entre pessoas em qualquer momento;
Lavagem frequente das mãos;
Uso obrigatório de máscara.

Reservas
Reserva antecipada obrigatória.



Telefone: +351 232 942 153
Email: lusovini@lusovini.com

MADRE DE ÁGUA
1º Dia:


Check – in: Receção de boas vindas;



Visita à Quinta Madre de Água (mediante disponibilidade);



Degustação de produtos Madre de Água;
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2º Dia:


Pequeno-almoço;



Briefing dos trabalhos a realizar nas vinhas;



Vindimas – observação e participação nos trabalhos;



Almoço temático;



Visita à adega em Penalva do Castelo;



Regresso ao Hotel;



Jantar vínico na Quinta Madre de Água;

3º Dia:


Check-out.

Período para usufruir da experiência
De 28 de Setembro a 2 de Outubro (sob consulta com o produtor).

Tabela de Preços
Programa
Vindima com estadia 2 noites para 2 pessoas

Total
420,00€

Medidas Preventivas




Distanciamento de 1,5 a 2 metros entre pessoas em qualquer momento;
Lavagem frequente das mãos;
Uso obrigatório de máscara.

Reservas
Reserva antecipada obrigatória.




Telefone: +351 238 490 500
Email: hotel@quintamadredeagua.pt
Website: www.quintamadredeagua.pt

