
Vinhos do Algarve 

Apreciando o mar com um bom copo de vinho 

 

5 dias / 4 noites 



Vinhos do Algarve| 2 

Vinhos do Algarve -  5 dias 

 

 

 Os vinhos do Algarve têm vindo a ganhar uma dimensão importante graças 

à sua qualidade e características únicas. Sob a influência Atlântica e 

Mediterrânica as castas maduram para produzir um vinho equilibrado e 

elegante de qualidade reconhecida em prestigiados concursos nacionais e 

internacionais. 

 



Receção no aeroporto. 

Transfer para o hotel e check in. 

Visita à cidade de Faro. Jantar típico num restaurante 

local 

 

Alojamento: Pousada Palácio de Estói **** ou similar 

Dia 1 – Faro / Estói 

Dia 2 –  Estói / Silves / Monchique / Estói  
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Vinhos do Algarve - 5 dias  

Pequeno almoço  

Visita à pitoresca vila de Estói, continuação para Silves, 

onde iremos visitar o castelo, a sé e o museu de 

arqueologia, um lugar único, repleto de peças históricas 

que contam sobre a região. Paragem para degustação de 

vinhos produzidos na região. Depois, desceremos a pé ao 

lado do rio Arade. Almoço livre. 

Depois de almoço, seguiremos até Monchique, onde antes 

iremos fazer uma breve paragem no Spa Termal de Caldas 

de Monchique, um lugar pitoresco cheio de história e com 

uma beleza natural sem igual. Veremos algumas das 

nascentes termais mais conhecidas. Regresso a Estói. 

Jantar na Pousada 

Alojamento: Pousada Palácio de Estói **** ou similar 



Pequeno Almoço 

Saída em direcção à ria formosa com as suas águas 

calmas e ricas em vida marinha são o cenário ideal para 

um passeio de barco. Aqui podem-se ver camaleões, 

cavalos-de-mar e muitas espécies de aves. Almoço na 

praia incluído. 

Tarde livre 

Jantar e alojamento na Pousada 

Alojamento: Pousada de Estói***** ou similar 

 

 

 

 

Dia 3 – Estói / Ria Formosa / Estói  

Dia 4 – Estói / Lagoa / Estói   

Pequeno-almoço no hotel  

Saída em direcção a lagoa, visita a uma quinta da 

região. 

Prova comentada de quatro Vinhos Top, acompanhada 

por um snack regional de pão fresco, presunto ou 

chouriço, azeitonas, manteiga e paté, seguida de uma 

visita guiada à adega e à cave. 

Tarde Livre 

Jantar num restaurante local 

Alojamento: Pousada de Estói  ***** ou similar 
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Vinhos do Algarve – 5 dias 



Pequeno almoço no hotel e check out 

Transfere do hotel para o aeroporto de Faro. 

Fim dos nossos serviços 

 

 

 

 

Dia 5 – Estói - Faro 
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Vinhos do Algarve  – 5 dias 

 

 

 

 



• 4 noites nos hotéis mencionados em quarto duplo ou twin com pequeno-

almoço incluído 

• Transferes de e para o Aeroporto  

• 4 Jantares  

•  2 Almoços  

• Visitas e provas mencionadas 

• Passeio de Barco na Ria Formosa 

Incluído 
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Vinhos do Algarve – 5 dias 

Opcional 

Não Incluído 

• Pacotes de Tours Opcional 

• Taxas de Cidade 

• Voos & Visas  

• Quaisquer itens ou assuntos não mencionados como incluídos  

• Aulas de Surf 

• Visita às Caves de Benagil 

• Passeio de lancha 
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Vinhos do Algarve – 5 dias 

Informação Útil  

Podemos fornecer programas personalizados e específicos de acordo com 

os seus pedidos de data, dependendo da disponibilidade dos hotéis. 

 

O programa pode ser estendido com pré e pós noites de acordo com os 

pedidos dos clientes. 

 

O programa pode ser também fornecido a grupos a partir de 10 pax. 

 

O check in nos hotéis é a partir das 15h00. Caso a hora de chegada não 

permita ainda o check in, será dada a possibilidade de guardar a bagagem. 

 

O check out é até às 11h00, podendo no entanto guardar a bagagem no 

hotel até à hora do transfere. 

 




