
  

ALENTEJO “ABERTURA DAS TALHAS” 
 12 a 14 NOVEMBRO 

1º Dia 

• 13h00 Saída de Barcelos  

• 13h30 Saída de Famalicão 

• Viagem até Beja 

• Jantar e alojamento no hotel Beja Parque 4* 

 

2º Dia 

• Pequeno-almoço no hotel 

• Vidigueira – Terra de vinhos famosos 

• Visita à Quinta do Carmo – antigo Convento Carmelita, associado a D. Vasco da Gama 

• Visita a uma grande unidade de produção dos vinhos famosos da Região Vidigueira 

• Almoço em restaurante local 

• Vila de Frades – visita ao CIVT (Centro de Interpretação do Vinho de Talha 

• Abertura das Talhas numa adega típica em Vila de Frades, com prova dos melhores vinhos de talha. 

• Jantar e alojamento no hotel Beja Parque 4* 

 

3º Dia 

• Pequeno-almoço no hotel 

• Ferreira do Alentejo – visita à Herdade do Vale da Rosa (produtor de uva sem grainha) 

• Almoço em restaurante local 

• Regresso ao ponto de partida. PREÇO POR PESSOA:  

260€ 
Suplemento quarto Individual  

45€ 
 

 

RESERVAS: 

253 822 248 

919 022 530 

INCLUI 
• Viagem em autocarro de turismo conforme itinerário; 

• Almoço de 2º e 3º dia; 

• Visitas guiadas com guia local; 

• 2 jantares no hotel; 

• Alojamento em hotel 4* em Beja; 

• Todas as visitas mencionadas no programa; 

• Seguro de Viagem. 

 

“SÃO MARTINHO” 



 

 
PROGRAMA DETALHADO 

Dia 1 - 12 Novembro  

Saída de Barcelos e Famalicão em direção a Beja; 

Chegada a Beja, Jantar e alojamento no hotel. 

 

Dia 2 - 13 Novembro 

-Vidigueira, terra de vinhos famosos; 

-Visita à Quinta do Carmo, antigo Convento Carmelita associado a Dom Vasco da Gama, 

(os seus restos mortais estiveram ali quase quatro séculos); 

-Antes do almoço, visita a uma grande unidade de produção dos vinhos famosos da 

Região da Vidigueira; 

Almoço em restaurante local com menu completo;  

Depois do almoço, o grupo sai para Vila de Frades, onde visitará o CIVT, o novo Centro 

de Interpretação do Vinho de Talha, espaço museológico de homenagem aos 

produtores locais; 

-Abertura das Talhas, numa adega típica em Vila de Frades, com provas dos melhores 

vinhos de talha, prova comentada pelo adegueiro e mesa de petiscos, onde não faltará 

a chouriça assada e os frutos secos da época; 

-Ao final da tarde, regresso ao Hotel, para jantar e alojamento; 

 

Dia 3 - 14 Novembro 

-Depois do pequeno almoço, o grupo segue para Ferreira do Alentejo; 

-Visita à Herdade do Vale da Rosa, produtor de uva sem grainha, onde fará um passeio 

de trator pelas vinhas em pérgula, com uma prova de uva sem grainha no final; 

-Depois da visita, o grupo segue para o merecido almoço em restaurante de Ferreira do 

Alentejo, com menu completo; 

Ao final da tarde, regresso ao ponto de partida. 


