
Vinhos de Lisboa 
 

5 dias / 4 noites 
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Vinhos de Lisboa -  5 dias 

Na região de Lisboa, região com longa história na viticultura nacional, a área de vinha é 

constituída pelas tradicionais castas portuguesas e pelas mais famosas castas 

internacionais. Aqui é produzida uma enorme variedade de vinhos, possível pela 

diversidade de relevos e microclimas concentrados em pequenas zonas da região. 

A região de Lisboa, anteriormente conhecida por Estremadura, situa-se a noroeste de 

Lisboa numa área de cerca de 40 km.  

O clima é temperado em virtude da influência atlântica. Os Verões são frescos e os 

Invernos suaves, apesar das zonas mais afastadas do mar serem um pouco mais frias. 

 

Esta região possui boas condições para produzir vinhos de qualidade, todavia há cerca de 

quinze anos atrás a região de Lisboa era essencialmente conhecida por produzir vinho em 

elevada quantidade e de pouca qualidade. Assim, iniciou-se um processo de 

reestruturação nas vinhas e adegas. Provavelmente a reestruturação mais importante 

realizou-se nas vinhas, uma vez que as novas castas plantadas foram escolhidas em 

função da sua produção em qualidade e não em quantidade. Hoje, os vinhos da Região de 

Lisboa são conhecidos pela sua boa relação qualidade/preço. 

 

A região concentrou-se na plantação das mais nobres castas portuguesas e estrangeiras e 

em 1993 foi criada a categoria “Vinho Regional da Estremadura”, hoje "Vinho Regional 

Lisboa". A nova categoria incentivou os produtores a estudar as potencialidades de 

diferentes castas e, neste momento, a maior parte dos vinhos produzidos na região de 

Lisboa são regionais (a lei de vinhos DOC é muito restritiva na utilização de castas). 

 

A Região de Lisboa é constituída por nove Denominações de Origem: Colares, Carcavelos 

e Bucelas (na zona sul, próximo de Lisboa), Alenquer, Arruda, Torres Vedras, Lourinhã e 

Óbidos (no centro da região) e Encostas d’Aire (a norte, junto à região das Beiras). 



Receção no aeroporto. 

Transfer para o hotel e check in. 

Visita à cidade de Lisboa. Jantar típico num restaurante 

local. 

Alojamento: Hotel Tivoli Avenida da Liberdade ***** ou 

similar 

Dia 1 – Lisboa 

Dia 2 – Lisboa / Colares / Sintra / Lisboa 
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Vinhos de Lisboa - 5 dias  

Pequeno almoço 

Saída em direcção a Colares. As vinhas desta região 

apresentam características muito peculiares devido à sua 

proximidade do mar e dos ventos marítimos muito fortes 

a que se encontra sujeita. Visita e prova de vinhos na 

Adega Regional de Colares. Após a visita, almoço livre  

na zona de Carcavelos.  

Passagem por Sintra, visita ao centro da vila. Degustação 

de doçaria típica regional. 

Jantar no hotel e acomodação 

 

Alojamento: Hotel Tivoli Avenida da Liberdade ***** ou 

similar 



Pequeno-almoço no hotel  

Saída em direcção a Azeitão. Visita à a Casa José Maria da 

Fonseca onde pode desfrutar de uma experiência de 

degustação vínica e gastronómica sem paralelo ficando a par 

da história, dos paladares e da essência do vinho que aqui se 

produz há quase dois séculos. Almoço incluído.  

Após o almoço, seguindo viagem por Palmela, visita à Adega 

e prova de vinhos. Regresso a Lisboa. Jantar no Hotel 

Alojamento: Hotel Tivoli Avenida da Liberdade **** ou similar 

 

 

 

 

Dia 3 – Lisboa / Azeitão / Palmela / Lisboa 

Dia 4 –  Lisboa / Ameirim / Escaroupim / Lisboa 

Pequeno-almoço no hotel  

Viagem com destino a Almeirim, Quinta da Lagoalva para 

visita e prova de vinhos e produtos regionais da zona do 

Ribatejo.  

Após visita, viagem com destino ao Escaroupim, uma aldeia 

piscatória onde poderá apreciar o almoço nas margens do 

Rio Tejo e se deslumbrar com a tranquilidade daquele lugar. 

Passeio num barco avieiro. 

Regresso a Lisboa. Jantar com espetáculo de fados. 

Alojamento: Hotel Tivoli Avenida da Liberdade ***** ou 

similar 
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Vinhos de Lisboa – 5 dias 



Pequeno-almoço no hotel e check out. 

Saída em direcção ao aeroporto de Lisboa 

 

 

Dia 5 -  Lisboa 

Vinhos  de Lisboa – 5 dias 
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• 4 noites nos hotéis mencionados em quarto duplo ou twin com pequeno-

almoço incluído 

• Transferes de e para o Aeroporto  

• 4 Jantares regionais 

• 4 Almoços  

• Visitas e provas mencionadas 

Incluído 

Vinhos de Lisboa – 5 dias 

Não Incluído 

• Pacotes de Tours Opcional 

• Taxas de Cidade 

• Voos & Visas  

• Quaisquer itens ou assuntos não mencionados como incluídos  
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Vinhos de Lisboa – 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. 
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