
Vinhos do Alentejo 
O néctar dos Deuses 

 
 

5 dias / 4 noites 
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Vinhos do Alentejo -  5 dias 

A Rota do Vinho do Alentejo estende-se pelas planícies da região, marcadas 

pelo calor, exceto no extremo norte junto à Serra de S. Mamede. Aqui fica 

uma das mais bonitas aldeias do Alentejo, Marvão, entre muralhas, tal como 

outra mais a sul, Monsaraz, esta à beira do Alqueva. Borba, Redondo, 

Reguengos ou Vidigueira são nomes de terras e de vinhos com longa 

tradição. A capital da região, Évora, deve a sua classificação de Património 

Mundial à variedade e beleza do seu património, mas toda a região merece 

visita para desfrutar duma paisagem singular, feita de campos ondulantes, 

sobreiros e lagos que espelham o azul do céu e a alma duma região onde a 

força da terra nos conquista. 



Receção no aeroporto de Lisboa 

Viagem em direção a Arraiolos, uma vila alentejana que 

está situada no coração do Alentejo Central. Almoço num 

restaurante da região. Após o almoço, passeio pela encosta 

de um monte que avista um encantador concelho rural, tem 

como cartões de visita a qualidade dos motivos e ponto 

único dos tapetes de Arraiolos, assim como o seu peculiar 

castelo circular. Jantar típico na Pousada. 

Alojamento: Pousada Convento de Arraiolos **** ou similar 

Dia 1 – Lisboa / Arraiolos  

Dia 2 – Arraiolos / Borba / Évora  
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Vinhos do Alentejo - 5 dias  

Pequeno almoço e check out 

Ainda no concelho de Arraiolos visita e prova no Monte 

da Ravasqueira. Continuação para Borba, conhecida 

pela qualidade de produção dos seus vinhos e 

mármores. Almoço regional num restaurante local. Após 

almoço, continuação para Évora.  

Évora guarda o seu centro histórico, rodeado de uma 

vasta cintura de muralhas, uma valiosa herança cultural 

que a UNESCO classificou de Património da 

Humanidade.  

Alojamento: Pousada Convento de Évora **** ou similar 



Pequeno-almoço no hotel 

Saída em direção a Monsaraz, visita à Herdade do 

Esporão. A herdade apresenta condições únicas para a 

agricultura – grandes amplitudes térmicas, solos pobres e 

variados e uma extraordinária biodiversidade. Com cerca 

de 702 ha de vinhas e olivais e outras culturas potenciadas 

pelo modo de produção biológica. Neste território estão 

plantadas cerca de 40 castas, 4 variedades de azeitona, 

pomares e hortas. Visita, prova e almoço na Herdade. 

De regresso a Évora, jantar regional. 

Alojamento:  Pousada Convento de Évora **** ou similar 

 

 

 

 

Dia 3 – Évora – Monsaraz – Évora  

Dia 4 –  Évora – Vidigueira – Redondo - Lisboa  

Pequeno-almoço no hotel  

Saída de Évora em direção à Vidigueira, visita à adega 

cooperativa com prova, onde poderemos apreciar o vinho 

de talha. O vinho de talha mantém-se como um produto 

único, sublime representante da milenar cultura do vinho 

no Alentejo, tendo sido preservado até aos dias de hoje 

este processo de vinificação desenvolvido pelos romanos. 

Almoço num restaurante da região. Viagem em direção a 

Lisboa. Jantar com espetáculo de fado incluído 

Alojamento:  Tivoli Avenida da Liberdade ***** ou similar 
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Vinhos do Alentejo – 5 dias 



Pequeno-almoço no hotel e check out. 

Saída em direcção ao aeroporto do Lisboa 

 

 

Dia 5 – Lisboa 
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Vinhos do Alentejo – 5 dias 



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

almoço incluído 

• Transferes de e para o Aeroporto  

• 4 Almoços  

• 4 Jantares  

• Visitas e provas mencionadas 

 

Incluído 
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Vinhos do Alentejo – 5 dias 

Não Incluído 

• Pacotes de Tours Opcional 

• Taxas de Cidade 

• Voos & Visas  

• Quaisquer itens ou assuntos não mencionados como incluídos  



Vinhos do Alentejo| 7 

Vinhos do Alentejo – 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. 

 




