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TryWine
Viagem
ao Dão

1º DIA – LISBOA / SANTAR /
PENALVA DO CASTELO
07h45 – Encontro dos viajantes TRY WINE em Sete
Rios (junto à entrada principal do Jardim Zoológico),
8h00 – Partida de autocarro
para Santar.
Chegada ao Paço dos Cunhas de
Santar. Visita e prova de vinhos.
Construído no início do século XVII,
e com mais de quatrocentos anos
de tradição na produção de vinhos, o
Paço dos Cunhas de Santar é um edifício imponente rodeado de vinhas. O
edifício sofreu grandes obras de reestruturação, idealizadas pelo arquiteto Pedro
Mateus, que não se poupou a esforços para
preservar a beleza originária do edifício.
Almoço no restaurante do Paço dos Cunhas
de Santar.
Saída em direção à Casa da Ínsua.
Chegada à Casa da Ínsua. Check in, visita à casa,
núcleo museológico e workshop na queijaria.
A Casa da Ínsua encontra-se rodeada de belos jardins e vinhas, e é um dos mais interessantes locais
de Enoturismo do Dão. Foi mandada construir em
1780 por Luís de Albuquerque de Melo Pereira e
Cáceres, fidalgo da Casa Real e, mais tarde, governador e capitão-general do estado de Mato Grosso, no Brasil. O vinho já se produzia aqui desde
1852, mas só em 1890 foi construída a adega, onde
ainda hoje perduram os seus lagares de granito.
19h45 – Jantar na Casa da Ínsua.
Alojamento no Hotel Casa da Ínsua.

COM MARIA JOÃO DE ALMEIDA
JORNALISTA E CRÍTICA DE VINHOS
Os apreciadores de vinho não podem deixar de provar os do Dão, região
produtora de alguns dos melhores vinhos nacionais. Após décadas de esquecimento e abandono, o Dão ressurgiu nos últimos anos durante a revolução vitivinícola portuguesa, destacando-se através da produção de
vinhos de grande qualidade e elegância. É neste terroir único que nascem tintos encorpados, de aroma e sabor delicados, com grande capacidade de envelhecimento. E, se os tintos mostram todo este potencial
e elegância, os brancos não ficam atrás: são cativantes, frescos, de
aromas suaves e sabor frutado.

2º DIA – PENALVA DO CASTELO / LAGARINHOS / GOUVEIA / VISEU
Saída da Quinta da Ínsua em direção à Casa da
Passarella.
Chegada à Casa da Passarella com visita à adega
e ao museu.
A casa, datada de 1892, foi mandada construir por
Joaquim Oliveira Santos Lima que fugiu da chaminé de um navio para o Brasil e ali fez fortuna nos
cafés. Por cima da adega existe um centro interpretativo, uma espécie de pequeno museu, onde
se conta a história da propriedade através de fotografias e instrumentos utilizados na vinha e na
adega.
Partida para Gouveia.
Chegada e almoço no restaurante “O Júlio”.
Após a refeição, grupo desloca-se para a Quinta
Madre d’Água.
Chegada à Quinta Madre d’Água. Visita e atividades opcionais na quinta (ordenha das ovelhas,
queijaria, coudelaria).
Luís Gonçalves e Lurdes Perfeito decidiram comprar uma propriedade junto à aldeia de Vinhó,
onde têm familiares. Adquiriram dois hectares
em 2008 e hoje já somam 70. Na quinta existiam
casas velhas e uma vinha, cuja uva era vendida
para outros produzirem vinho. Hoje, já com marca
própria, começaram a contruir uma interessante
história vitivinícola nesta região.
Jantar no Hotel Madre d’Agua.
Alojamento na Pousada de Viseu.

3º DIA – VISEU / SILGUEIROS / LISBOA
Saída de manhã para a Quinta de Lemos, em Silgueiros.
Chegada à Quinta de Lemos com visita à adega e
à quinta.
Nascido em Viseu, Celso de Lemos é filho de gente
simples, e tudo conseguiu com o esforço do seu
trabalho. A ideia do vinho surgiu-lhe porque é um
apreciador, mas também para homenagear a família, em particular o pai, que sempre gostou do
cultivo da terra. No final dos anos 1990, adquiriu
esta propriedade, que foi aumentando até perfazer
os atuais 50 hectares, que incluem 25 de vinha, três
mil pés de olival, cinco colmeias e uma horta.
Almoço no restaurante da Quinta de Lemos.
Regresso a Lisboa com chegada prevista às 19h30.

30 DE SETEMBRO A
02 OUTUBRO 2016
MIN 15 PARTICIPANTES
PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN

PREÇO P/PESSOA
SUPLEMENTO QUARTO INDIVIDUAL

365€

70€

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento da jornalista e crítica de
vinhos Maria João de Almeida durante toda
a viagem;
• Acompanhamento por um responsável da
Tryvel durante toda a viagem;
• 2 noites de alojamento;
• Pensão Completa incluindo bebidas;
• Transporte como indicado no programa;
• Todas as visitas mencionadas no itinerário;
• Todas as entradas mencionadas no programa;
• 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.

