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TryWine
Vinhos de
Rioja

1º DIA – LISBOA/
BILBAU / SANTO
DOMINGO DE LA
CALZADA
Comparência
no
Aeroporto
de
Lisboa
(Terminal 1) às 14h00 para
formalidades de embarque.
Descolagem do voo TP 1062
às 16h00 com destino a Bilbau.
Chegada ao Aeroporto de
Bilbau. Transfer em autocarro
para Santo Domingo de la
Calzada, na Região de Álava.
Jantar
no
Parador
Santo
Domingo de la Calzada. Check in e
Alojamento no Parador Bernardo de
Fresneda.
2º DIA – SANTO DOMINGO DE LA
CALZADA / ELCIEGO / BRIONES /
EZCARAY / SANTO DOMINGO DE LA
CALZADA
Dia dedicado à visita de Elciego e
Echaurren.
Chegada a Marqués de Riscal. Visita guiada
ao complexo de enoturismo (Ciudad del
Vino) e vinhas, incluindo prova de vinhos.
Começou a sua atividade em 1858, sendo
a adega mais antiga de Álava. Em 2006 as
adegas de Elciego foram transformadas na
Cidade do Vinho, um complexo que inclui
as adegas primitivas, as mais modernas, os
vinhedos e o Hotel Marqués de Riscal, um
edifício emblemático projetado pelo arquiteto
Frank Gehry e inaugurado por Juan Carlos I.
Almoço no Complexo Enoturístico Marqués de
Riscal.

COM MARIA JOÃO DE ALMEIDA
JORNALISTA E CRÍTICA DE VINHOS
A Rioja é uma das principais regiões vitivinícolas de Espanha, uma terra de tintos aromáticos e encorpados, onde a
casta Tempranillo é rainha, dando origem a vinhos muito
equilibrados em álcool, cor e acidez, encorpados e estruturados, tudo num conjunto muito elegante. No entanto, existe uma grande variedade de uvas autóctones,
tintas e brancas, muito apreciadas pelos consumidores de vinho, que vamos poder descobrir nesta
viagem. A paisagem, as belas adegas, as castas e
o grande potencial de envelhecimento dos vinhos
da Rioja, fazem desta região um local incontornável a visitar.

A Bodega Vivanco está situada em Briones,
enclave privilegiado da Rioja Alta, junto à
Serra de Cantábria e do rio Ebro. Uma zona
de suaves microclimas e extraordinários solos.
A bodega, subterrânea, é funcional e estética.
O edifício está construído sob o solo com o
objetivo de eliminar a parte menor possível de
madeira e para minimizar o impacto ambiental
em favor da conservação da paisagem. Além
da prova de vinhos, visita ao interessante
Museu do Vinho.
Após esta visita, deslocação até Ezcaray para
percorrer as suas ruas pitorescas. Ezcaray é
uma bela cidade de montanha localizado no
sistema ibérico, particularmente na Serra de
la Demanda abaixo do pico San Lorenzo (2213
m). Andando por suas ruas ficam memórias
de uma experiência tranquila e pacífica com
praças, ruas e terraços magníficos. Um lugar
para desfrutar de passeios e rodeado por uma
natureza exultante. Jantar no Restaurante
Echaurren Tradición.
Regresso a Santo Domingo de la Calzada.
Alojamento.

3º DIA - SANTO DOMINGO DE LA CALZADA /
BRIONES / HARO / SANTO DOMINGO DE LA
CALZADA
De manhã partida para Briones para visita à
Finca Allende. Chegada a Briones com visita
aos seus vinhedos e à adega onde é produzido
o vinho Mártires, considerado como o melhor
terroir de brancos de Espanha.
Localizado na Rioja Alta, numa colina de 80
metros de altura, Briones está erguido numa
silhueta que expressa a importância do terroir
onde está assente. Desde o ano de 1986, Miguel
Angel de Gregorio descobriu a excelência desta
terra, a interação do homem e a dicotomia
génio e poder, permitiram ao vinho ter uma
personalidade única, caraterística de um vinho
do mais alto nível. Almoço no Restaurante Los
4 Arcos, em Briones.
Após esta refeição partida para Haro para visitar
a Bodega López de Heredia. Chegada à adega.
Visita à vinha, adega e prova de vinhos. Tudo
começou em meados do século XIX, quando
negociantes franceses visitaram a região de
Rioja para encontrar fontes alternativas de uvas
de qualidade para se transformar em vinho, já
que a epidemia de filoxera havia dizimado as
suas vinhas. O fundador, Don Rafael López de
Heredia e Landeta, um estudante experiente
e entusiasmado na arte da vinificação,
apaixonou-se pela região e especialmente
pela área em torno de Haro, a mítica capital da
região de Rioja Alta. Observou que havia uma
combinação mágica do solo e do clima que
ofereceria o ambiente perfeito para produzir
o vinho que se tornaria mundialmente famoso.
Por volta de 1877, iniciou o projeto e construção
do complexo hoje conhecido como Bodega
López de Heredia, a mais antiga do Haro e uma
das três primeiras adegas da região de Rioja.
De seguida visita pedestre à cidade de Haro,
o berço do vinho riojano. No que respeita ao
património arquitetónico de Haro destacam-se
os palácios construídos entre os séculos XVI e
XVIII: Palácio de Bendaña, Palácio dos Condes
de Haro, Palácio das Bezaras e o Ayuntamiento.
Jantar no Restaurante Terete. Regresso a Santo
Domingo de la Calzada. Alojamento.
4º DIA – SANTO DOMINGO DE LA CALZADA /
BILBAU / LISBOA
Início da manhã dedicado à visita guiada
a Santo Domingo de la Calzada: Catedral,
o Convento de São Francisco, a Puente de
San Domingo e as plazas. Esta muito antiga
localidade da Álava é imperdível. Local de
passagem de peregrinação para Santiago no
Caminho Francês, é um verdadeiro encanto.
Partida de autocarro para Bilbau. Chegada a
Bilbau. Almoço no Restaurante de gastronomia
vasca Berri Iparragirre. Visita guiada ao
Gugenheim Bilbau.
Transfer para o Aeroporto de BIlbau. Partida
no voo TP 1067 para Lisboa com chegada
prevista às 20h40.

15 a 18 Junho 2017
MIN 20 PARTICIPANTES
PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN

SUPLEMENTO
QUARTO INDIVIDUAL

1125€
75€

PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea em classe económica para percurso Lisboa/Bilbau/Lisboa em voos regulares TAP
com direito a 1 peça de bagagem com 23 kg;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível no
montante de 24,89 € (à data de 28/11/2016 – a reconfirmar e atualizar na altura da emissão da documentação);
• Acompanhamento dos jornalistas e críticos de
vinhos Maria João de Almeida e José Luis Murcia
(Espanha) durante toda a viagem;
• Acompanhamento por um responsável da Tryvel
durante toda a viagem;
• 3 noites de alojamento num parador;
• Pensão Completa incluindo bebidas;
• Transporte como indicado no programa;
• Todas as visitas mencionadas no itinerário;
• Todos os impostos aplicáveis;
• Seguro Multiviagens.
PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Gratificações;
• Tudo o que não esteja como incluído de forma
expressa;
• Despesas de caráter particular designadas como
extras.

