
Vinhos 
da Região 
de Jerez
Especial Reveillon

1º DIA –LISBOA / SEVILHA 
/ LAS CABEZAS DE SAN 

JUAN / CÁDIZ
05h10 – Encontro dos 

participantes no Terminal 1 do 
Aeroporto de Lisboa

07h10 – Partida no voo TAP 1104 
para Sevilha.

09h20 – Chegada ao Aeroporto de 
Sevilha.

Visita guiada ao Alcazar e Catedral. 
Almoço no Restaurante El Gallinero de 

Sandra. Visita à Bodegas WILLIAMS & 
HUMBERT incluindo a adega e prova de 

vinhos. A história da Bodegas Williams 
& Humbert começou em 1877, tendo a 

empresa sido participante na criação da 
Denominação de Origem Jerez. Atualmente, 

a adega é reconhecida como uma das 
produtoras de maior prestígio na região e 

uma das mais conhecidas no mundo. Fundada 
por Alexander Williams, grande conhecedor 

e admirador dos produtos de Jerez, e Arthur 
Humbert, especialista em relações internacionais, 

a empresa atua principalmente em mercados 
estrangeiros, e tem vindo a crescer, a colaborar com 
diferentes empresas compradoras até o ano de 1979, 
ano em que forma uma parceria com a multinacional 
holandesa Royal Ahold, através da Companhia Luis 
Páez. Este facto permitiu um grande crescimento 
à empresa. Desde 2005 é a família Medina quem 
controla totalmente a gestão do negócio. Check in, 
jantar e alojamento no Parador de Cádiz.

2º DIA – CÁDIZ / JEREZ DE LA FRONTERA / CÁDIZ
Partida para Jerez de la Frontera. Visita guiada às 
famosas Bodegas GONZALEZ BYASS incluindo visita 
à adega, prova de vinho. Foi em 1835, que Manuel 
María González Ángel fundou a González Byass e 
iniciou uma larga empreitada no mundo do vinho. O 
jovem produtor encontrou no tio materno, José Ángel 
(tio Pepe, como carinhosamente lhe chamava) o seu 
principal apoio, já que este o introduziu no negócio e 
lhe ensinou todos os segredos do mundo dos vinhos 
finos. Em homenagem ao tio, Manuel deu o seu nome 
a um dos seus vinhos mais emblemáticos ‘Solera del 
Tío Pepe”. Atualmente continua a ser uma empresa 
de sucesso, sendo gerida pelos descendentes 
diretos do fundador, que já vão na quinta geração. 
Almoço no Restaurante Casa Palácio Maria Luisa. 
A seguir à refeição, grupo assiste ao espetáculo da 
Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre. A tarde 
termina com a visita às Bodegas EL MAESTRO 
SIERRA, incluindo a adega e prova de vinhos. Esta 
é uma pequena adega dirigida por mãos femininas 
e uma referência no que diz respeito a qualidade, 
reconhecida mundialmente. Desde 1976 dirigida pela 
produtora Pilar Plá Pechovierto, figura excecional 
do vinho em Jerez, tem agora na sua filha Maria del 
Carmen Borrego Plá o seu maior apoio. Ao longo 
dos anos, Maria del Carmen tem trabalhado ao lado 
da sua mãe com professores e cientistas de forma a 

aprimorar cada vez mais a qualidade do vinho Jerez, 
assim como a difundir a sua cultura. Pela entrega que 
a adega tem demonstrado a Jerez, foram já incluídas 
por duas vezes na última década (2011 e 2017) na 
lista das 100 melhores adegas do mundo (100 Best 
Wineries in the World). Regresso ao parador. Jantar 
no Restaurante La Curiosidad de Mauro Barreiro, em 
Cádiz. Alojamento.
3º DIA – CÁDIZ / SANLÚCAR DE BARRAMEDA / 
PARQUE NACIONAL DE DOÑANA / CÁDIZ
Partida de autocarro para Sanlúcar de Barrameda 
onde grupo viajará de barco para conhecer em 
jeeps o Parque Nacional de Doñana. Almoço no 
Restaurante Casa Bigote, em Sanlúcar de Barrameda. 
Após a refeição e um passeio pedestre neste 
porto piscatório, visita à adega e prova de vinhos 
na Bodegas BARBADILLO. Fundada em 1821, em 
Sanlúcar de Barrameda, as Bodegas Barbadillo é uma 
das maiores empresas de Jerez, uma empresa familiar 
e centenária iniciada por Benigno Barbadillo Ortigüela 
e seu primo Manuel López Barbadillo, que cresceu e 
consolidou o seu sucesso. Produz Jerez, brandy de 
Jerez, Sherry (Manzanilla), vinagre de Jerez e vinhos 
de mesa. Atualmente, é proprietário de outras duas 
adegas: Bodegas Pirineos, em Somontano / Aragão; 
e as Bodegas y Viñedos Vega Real, no coração da 
Ribera del Duero. Regresso ao Parador. Jantar no 
Restaurante Cervecera La Gaditana. Alojamento.

4º DIA – CÁDIZ / JEREZ DE LA FRONTERA / CÁDIZ
De manhã começa a jornada de Enoturismo com a 
visita guiada às Bodegas LUIS PEREZ, situadas em 
Jerez de la Frontera. Este projeto foi iniciado por 
Luis Pérez Rodriguez, catedrático de enologia da 
Universidad de Cádiz (UCA) e antigo enólogo na 
Domecq, com os sues filhos. Um projeto que nasceu 
em 2002 e que mostrou aos aficionados que nem só 
de Jerez – que também produzem – vive a região. 
Assim, além dos tradicionais vinhos finos da região, 
produz também brancos, rosés e tintos, além de 
azeite. Um esforçado projeto erguido em família, mas 
também com a colaboração de amigos que sempre 
participaram nas vindimas. Pouco a pouco, à medida 
que o projeto ia consolidando, começaram a ir mais 
longe procurando sempre novos desafios, como por 
exemplo trabalhar com variedades autóctones como 
a tinta Tintilla de Rota, por exemplo. Almoço no 
Restaurante Albalá, em Jerez la Frontera. Regresso 
ao hotel para resto da tarde livre em Cádiz. Festa 
de Celebração do Ano Novo no Parador de Cádiz. 
Alojamento.

5º DIA – CÁDIZ
Manhã livre em Cádiz. Almoço buffet no Parador. De 
tarde visita guiada à Cidade de Cádiz com passeio 
na marginal, casco antigo e Catedral. Jantar de 
Despedida no Restaurante Sopranis. Alojamento.
6º Dia – Cádiz / Sevilha / Lisboa
06h30 – Transfer em autocarro para o Aeroporto de 
Sevilha.
10h00 – Partida do voo TP 1101 para Lisboa.
10h10 – Chegada prevista a Lisboa.

Em Jerez de la Frontera são produzidos vinhos fortificados 
com o mesmo nome desta região da Andaluzia, no sul 
de Espanha. São vinhos singulares, de vários estilos, 
listados entre os melhores do mundo, cada um com suas 
características específicas. O Amontillado, o Oloroso e 
o Palo Cortado são mais alcoólicos, envelhecidos, com 
aroma bastante potente. O Cream e o Pedro Ximénez 
são doces e possuem textura suave.

As uvas mais utilizadas na produção dos tradicionais 
vinhos Jerez são a Palomino Fino, Pedro Ximénez 
e Moscatel de Alexandria. Os solos da região têm 
três estilos distintos: albariza, barros e arenas. O 
sol forte e o calor da península Ibérica – assim 
como os ventos provenientes do oceano 
Atlântico – também contribuem para a 
perfeita combinação de fatores que fazem 
os vinhos de Jerez serem únicos e tão 
apreciados entre os enófilos.
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COM MARIA JOÃO DE ALMEIDA
JORNALISTA E CRÍTICA DE VINHOS

PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea em classe económica para 
percurso Lisboa/Sevilha/Lisboa em voos 
TAP com direito a 1 peça de bagagem com 
23 kg;
• Taxas de aeroporto, segurança e 
combustível no montante de 130,10 € (à data 
de 06/08/2019 – a reconfirmar e atualizar na 
altura da emissão da documentação);
• Acompanhamento da jornalista e crítica de 
vinhos Maria João de Almeida;
• Acompanhamento por um responsável da 
Tryvel durante toda a viagem;
• Guias locais em Sevilha, Parque Nacional 
Doñana e Cádiz;
• 5 noites de alojamento no Parador de 
Cádiz;
• Pensão Completa incluindo bebidas 
alcoólicas e não alcoólicas;
• Reveillon no Parador de Cádiz;
• Transporte como indicado no programa;
• Todas as visitas mencionadas no itinerário;
• Todos os impostos aplicáveis;
• Radioguias;
• Seguro Multiviagens.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Gratificações;
• Tudo o que não esteja como incluído de 
forma expressa;
• Despesas de carácter particular designados 
como extras.

28 DEZEMBRO 2019
A 02 JANEIRO 2020

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO
QUARTO INDIVIDUAL

3.990€ 1.350€


