Rotas Temáticas – O Vinho da Talha
(com castanhas assadas e cante alentejano)
NA ROTA DO
VINHO DA TALHA
(com castanhas assadas
e cante alenjano)

14 a 16 de outubro 2022

13 de novembro de 2022

NA ROTA DO VINHO DA TALHA – COM CASTANHAS ASSADAS E CANTE ALENTEJANO
13 de novembro de 2022
Às 8 horas ponto de encontro em Lisboa – Sete Rios junto à porta principal do Jardim Zoológico. Seguiremos em autocarro turístico
a caminho da Vidigueira onde chegaremos perto das 11h.
11H00 - Visita guiada à Adega da Vidigueira orientada por guia local
12h00 - Abertura da Talha
12h15 - Prova do Vinho da Talha acompanhado por castanhas assadas e frutos secos, nesta altura de Magusto
12h30 - Atuação do Grupo Coral da Adega Cooperativa de Vidigueira
13h00 - Almoço com comida tradicional do Alentejo - petiscos alentejanos, cozido de grão, sobremesa e bebidas incluídas
Depois do almoço seguiremos até Vila de Frades para visitarmos o Centro Interpretativo do Vinho de Talha em que o visitante será
convidado a descobrir cheiros e aromas, os sons da vinha, as paisagens do concelho de Vidigueira, os provérbios e o cante que, em
conjunto, formam a alma do vinho de talha.
Tudo isto através de um espaço expositivo, cuja narrativa utiliza tecnologia de realidade aumentada, que conta a história do vinho
de talha, dos tempos dos romanos à atualidade, e percorre o ciclo produtivo, começando pela cultura da vinha no campo, passando
pela produção nas talhas nas adegas e terminando numa taberna.
Regresso a Lisboa

18/09/2022

Grupo Mínimo: 25 Participantes
Grupo Máximo: 35 Participantes

Preço por pessoa

€ 105

Preço inclui:

Acompanhamento por representante da Agência;
1 almoço com bebidas incluídas
2 provas de vinhos da talha
Autocarro de turismo com ar condicionado durante todo o circuito;
Visitas de acordo com o itinerário, acompanhadas por guias locais, incluindo entradas nos
patrimónios mencionados no programa;

BI ou Cartão
de Cidadão
Válidos.

Apresetanção do Grupo Coral da Adega Cooperativa da Vidigueira
Seguro de viagem;
Gratificações a motorista e guias locais
Preço não inclui:

INSCRIÇÕES ABERTAS

Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente mencionados no presente programa

Condições de pagamento:
Faça a sua pré-inscrição para geral@pontesdalua.com, indicando os nomes completos dos participantes, os respetivos NIFs e o
contacto telefónico.
Responderemos de seguida enviando as condições de pagamento para que possa ser feita a inscrição efetiva.
Os pagamentos deverão ser feitos para o NIB 0036 0052 9910 0333 7326 3
Condições de desistência: será devolvido o valor pago, sempre que seja possível a substituição dos desistentes

