VINDIMAS DO DOURO
Quinta da Avessada – 22 a 24 Setembro 2019
Caros Associados,
Como o prometido é devido, e conforme escolha da maioria dos nossos habituais companheiros de passeios,
voltamos às vindimas na Quinta da Avessada, para mais uma vez batermos o record de colheita de quilos de
uvas para posteriormente pisarmos, e termos direito a umas provas de vinhos, e a um típico almoço da
região. O programa não poderia ficar completo sem assistirmos ao tradicional Teatro de Rua em Favaios, com
visualização do engraçado sketch das Sopas de Cavalo Cansado, e ainda outro mais recente que será surpresa.
Teremos também oportunidade de visitar Águeda, (a cidade dos guarda-chuvas coloridos suspensos) bem
como as belas obras de arte urbana espalhadas pelos bancos, postes, escadas e fachadas dos edifícios de
algumas das suas ruas. E como as paisagens do Douro não são menos belas, vamos deliciar-nos com a visão
das deslumbrantes vinhas da região em socalco, ao longo dos vales e montanhas que iremos percorrendo no
nosso percurso de volta.
Contamos, pois, mais uma vez com a vossa adesão a este evento, que foi programado com o intuito de
satisfazer a vossa solicitação, e elaborado com muito carinho, para agrado de todos.
22 de Setembro 2019 (Domingo)
14H30 - Saída da Portaria da Tap em Autocarro de Turismo
19H00 - Chegada ao Hotel Mira Corgo**** Vila Real, (após paragens de conforto) e Check In
20H30 - Jantar no Restaurante do Hotel
23 de Setembro 2019 (Segunda Feira)
09H30 - Saída para Quinta da Avessada, Favaios)
Vindimas na Enoteca:
10:30 – Recepção. Iniciamos o dia com uma visita aos Jardins da Enoteca, saboreando um Moscatel de Honra
ao som da concertina;
11:00 - Deslocamo-nos então até aos vinhedos onde se inicia o corte das uvas e o seu transporte para o
lagar, acompanhados dos Cânticos Tradicionais Durienses;
12:00 – Prova de Vinhos assistida pelos Enólogos da Quinta da Avessada, sendo servidos também alguns
aperitivos;
13:00 – Almoço Tradicional Duriense na Quinta da Avessada.
14:30 – Inicio da pisa das uvas, ao ritmo do grupo de cantares;
15:00 – Prova documentada de vinhos licorosos no espaço Enoteca;
16:00 – Final da visita, regresso ao Hotel, e tempo livre para passear em Vila Real.
20:30 - Jantar no Restaurante do Hotel
24 de Setembro 2019 (Terça Feira)
09:00 – Saída do Hotel , (Check- Out feito) para Favaios
09:45 - Visualização de dois Sketch de Teatro de Rua, numa Praça/Jardim de Favaios.

10:45 – Saída para Valongo do Vouga, (com passagem pelo Pinhão/ Peso da Régua – via Estrada N222) considerada a melhor Estrada do Mundo, pela extraordinária beleza das paisagens que se podem apreciar, especialmente no percurso entre o Pinhão e o Peso da Régua.
13:30 – Almoço no Restaurante Seabra em Valongo do Douro
15:00 – Saída para Águeda
15:15 – Visita à bela Rua desta cidade, onde podemos apreciar os famosos Guarda-Chuvas coloridos suspensos, bem como outras obras de Arte Urbana dispersas por outras ruas nas proximidades
16:15 – Regresso a Lisboa com as necessárias paragens de conforto
19:45 – Provável hora de chegada ao ponto de partida
PREÇOS PROGRAMA TOTAL
Preço por pessoa em Quarto Duplo
- Sócios Efectivos, Cônjuges e Filhos com mais de 12 anos

- € 205,00

- Sócios Auxiliares, Cônjuges e Filhos com mais de 12 anos

- € 210,00

- Familiares e Amigos de Sócios Efectivos

- € 215,00

Preço por pessoa em Quarto Single
Sócios Efectivos, Cônjuges e Filhos com mais de 12 anos

- € 235,00

Sócios Auxiliares, Cônjuges e Filhos com mais de 12 anos

- € 240,00

Familiares e Amigos de Sócios

- € 245,00

-Para quem não pretende transporte: ……………………..Menos - € 30,00/pessoa
Notas Diversas:
- Salientamos que o Programa inclui 2 noites de Alojamento, em Hotel de 4 estrelas, em regime de
meia pensão, almoços de Segunda e Terça Feira, Transporte durante o período do evento, e
seguro de acidentes pessoais.
- Não inclui possíveis valores a pagar por entradas facultativas em alguns locais a visitar.
- Este Programa só se irá realizar com um mínimo de 45 e máximo de 50 inscritos, e eventualmente
poderá ser alterado por motivos imprevistos, e devidamente justificados.
- PAGAMENTO:
- Em Dinheiro ou Cheque no acto da Inscrição
- Por Desconto no Vencimento em prestações até Novembro/2019
- Por Cheques Pré-Datados até 30 de Novembro/2019
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