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Wine Experience & Sensations
Wine Heritage & Culture Explorer in Tejo Region

Co-financed by:

COMPETE - Programa Operacional Competitividade e Internacionalização
Sistema de Apoio à Investigação Científica e Tecnológica
- AAC n.º 02/SAICT/2016 Projeto POCI-01-0145-FEDER-023969

“Wine touristic Ribatejo” (5 days/4 nights)
Conditions and Assumptions:
• Reservations made by the wine tourist (hotel and visits);
• Car trips by the wine tourist;
• Contacts (addresses and phones) available on the forthcoming app.
Suggested Accommodation:
• Santarém Hotel, BB.
Suggested Restaurants:
• Restaurant Brazão;
• Restaurant Taberna do Quinzena;
• Restaurant O Capote;
• Restaurant Dois Petiscos.
Total Package Price (estimated per person, BB accommodation regime, double room, without
fuel and extras): € 560
Day 1
Check-in at 2:00 p.m., completion of hotel formalities and accommodation. Departure by 3:00
p.m. towards Almeirim, a 20-minute drive to Quinta da Alorna. Visit Quinta da Alorna (Equestrian
Centre, Cellar, Exterior Palace), with tasting of three pleasant wines. Free time to discover Quinta
da Alorna and rest. Return to Santarém by 6:30 p.m. Dinner at one of the suggested restaurants.
Overnight at hotel.
Day 2
After breakfast, departure to Companhia das Lezírias, going through Almeirim, Muge and Samora
Correia, making it possible to enjoy for an hour the Ribatejana landscape. Regional lunch at
Companhia das Lezírias, preceded by a pleasant talk by the oenologist, which will allow you to
discover the diverse production of this Company, with seventeen brands of table wine, two
liqueurs, sparkling wine and still brandy. After lunch, time to discover the farm and surroundings,
taking a guided walking tour. Around 7:00 p.m., end of activities, return to Santarém. Dinner at
one of the suggested restaurants. Overnight at hotel.

Day 3
After breakfast at the Hotel, departure and 45-minute drive to Azambuja, to visit Quinta dos
Fornos, with a remarkable historical past and where illustrious figures such as Napoleon and
Christopher Columbus have been. Wine tasting and a "rustic" tractor ride through the vineyards,
ending the visit at the Quinta's store, with the possibility of acquiring wines. Departure to
Escaroupim Restaurant, about 15 minutes away, in Escaroupim-Salvaterra de Magos, to enjoy a
lunch with a unique view of the Tagus River. After resting, departure to Casa Cadaval, in a short
15-minute drive. Here, after welcoming visitors, a brief historical introduction will be made, a
guided tour of the winery with an explanation of the winemaking process, proof of 3 wines (a
single and two blends) and regional products, conducted by one of the winemakers. Return to
Santarém by 7:30 p.m. Dinner at one of the suggested restaurants. Overnight at hotel.
Day 4
After breakfast at the Hotel, departure at 11 a.m., to Almeirim (20 minutes), towards Quinta Fiúza
for a wine tourism lunch, with the famous Stone Soup. Before lunch, guided tour at the Quinta and
explanation of the winemaking process. Lunch includes entrees, the Stone Soup, dessert and
also the tasting of 2 white wines and 2 reds. After resting, departure from Quinta Fiúza at 16:30
p.m., towards Quinta Casal Branco, only 10 minutes away. At Quinta Casal Branco, visit the
Lusitano Horse Stud Farm and the gardens of Casa Lobo de Vasconcelos, with an history lesson.
By the end of the visit it is possible to visit the Cellar Store, where wines, olive oils, homemade
jams and sweets, traditional cheeses and sausages are available for purchase. Return to
Santarém. Dinner at one of the suggested restaurants. Overnight at hotel.
Day 5
Breakfast at the hotel and check-out until 12 a.m. Departure from Santarém towards Alpiarça,
where during a 30-minute drive you can enjoy the landscape of the Lezíria Ribatejana. Regional
lunch at Quinta da Lagoalva, with wine tasting. Time to relax and enjoy the scenery and
surrounding beauty. Afterwards, visit Casa Agrícola Paciência (10 minutes to the south), one of
the oldest wine houses in Ribatejo, where you will visit the wine cellar followed by wine tasting,
which completes 5 pleasant wine-tasting days.
Contactos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Santarém Hotel - 243 330 800
Quinta da Alorna - 243 570 706
Quinta Fiuza – 243597491
Quinta Casal Branco - 243 592 412
Quinta da Lagoalva - 912 021 033
Casa Cadaval - 243 588 040
Companhia das Lezírias - 263 650 600
Quinta Vale dos Fornos - 263 402 105
Casa Agrícola Paciência - 243 558 804
Restaurante O Escaroupim - 263 107 332
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Experiência e Sensações Vinícas
Explorar o Património e Cultura do Vinho
na Região Tejo

Cofinanciado por:
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Sistema de Apoio à Investigação Científica e Tecnológica
- AAC n.º 02/SAICT/2016 Projeto POCI-01-0145-FEDER-023969

“Ribatejo Enoturístico” (5 dias/4 noites)
Condições e Pressupostos:
• Reservas efetuadas pelo enoturista (hotel e visitas);
• Deslocações em carro, a cargo do enoturista;
• Contactos (moradas e telefones) disponíveis na app a ser criada.
Alojamento Sugerido:
• Santarém Hotel, regime APA.
Restaurantes Sugeridos:
• Restaurante Brazão;
• Restaurante Taberna do Quinzena;
• Restaurante O Capote;
• Restaurante Dois Petiscos.
Preço Total Pacote (estimado por pessoa, em regime de alojamento APA, em quarto duplo, sem
contabilização de combustível e extras): 560€
Dia 1
Check-In pelas 14h, cumprimento das formalidades na unidade hoteleira e acomodação. Partida
pelas 15h, rumo a Almeirim, num trajeto de 20 minutos, até à Quinta da Alorna. Visita à Quinta
da Alorna (Centro Equestre, Adega, Exterior Palácio), com prova de três agradáveis vinhos.
Tempo livre para descobrir a Quinta e para repousar. Regresso a Santarém pelas 18h30. Jantar
num dos restaurantes sugeridos. Alojamento e pernoita no Hotel.
Dia 2
Após pequeno-almoço, partida para a Companhia das Lezírias, seguindo por Almeirim, Muge e
Samora Correia, possibilitando ao longo de uma hora a fruição da paisagem Ribatejana. Almoço
regional na Companhia das Lezírias, antecedido de uma amena palestra efetuada pelo enólogo,
que permitirá descobrir a variada produção desta Companhia, com dezassete marcas de vinho
de mesa, dois licorosos, espumante e ainda aguardente. Depois do almoço, tempo para
descoberta da Quinta e de toda a sua envolvente, efetuando um passeio pedestre com guia.
Cerca das 19h, final das atividades, regresso Santarém. Jantar num dos restaurantes sugeridos.
Alojamento e pernoita no Hotel.

Dia 3
Depois do pequeno-almoço no Hotel, partida e trajeto de 45 minutos, na direção de Azambuja,
para visita à Quinta Vale dos Fornos, possuidora de um passado histórico notável e por onde
passaram tão ilustres figuras como Napoleão e Cristóvão Colombo. Prova de vinhos e “rústico”
passeio de trator pelas vinhas, terminando a visita na loja da Quinta, com possibilidade de
aquisição de vinhos. Partida para o Restaurante O Escaroupim, a cerca de 15 minutos, em
Escaroupim-Salvaterra de Magos, para desfrutar de um almoço com uma vista única para o Rio
Tejo. Após repouso, partida para a Casa Cadaval, num curto trajeto de 15 minutos. Aqui, após as
boas vindas será efetuada uma breve introdução histórica à Casa Cadaval, vista guiada à Adega
com explicação do processo de vinificação, prova de 3 vinhos (uma monocasta e dois blends) e
produtos regionais, conduzida por um dos enólogos da casa. Regresso a Santarém pelas 19h30.
Jantar num dos restaurantes sugeridos. Alojamento e pernoita no Hotel.
Dia 4
Após o pequeno-almoço no Hotel, partida pelas 11h, em direção a Almeirim (20 minutos), rumo
à Quinta Fiúza para almoço enoturístico, com a famosa Sopa da Pedra. Antes do almoço, visita
guiada à quinta e explicação sobre o processo vitivinícola. O almoço inclui entradas, “a” Sopa da
Pedra, sobremesa e ainda a degustação de 2 vinhos brancos e 2 tintos. Após descanso, partida
da Quinta Fiúza pelas 16h30, rumo à Quinta Casal Branco, distando esta apenas 10 minutos. Na
Quinta Casal Branco, visita à Coudelaria de Cavalos Puro-sangue Lusitano e aos jardins da
Casa Lobo de Vasconcelos, com explicação sobre a história do espaço. Final da visita na Loja
da Adega, onde será possível comprar, entre outros, vinhos, azeites, doces e compotas caseiros,
queijos e enchidos tradicionais. Regresso a Santarém. Jantar num dos restaurantes sugeridos.
Alojamento e pernoita no Hotel.
Dia 5
Pequeno-almoço no Hotel e procedimento de check-out até às 12h. Saída de Santarém em
direção a Alpiarça, onde durante os 30 minutos de viagem poderá apreciar a paisagem da Lezíria
Ribatejana. Almoço regional na Quinta da Lagoalva, com prova de vinhos. Tempo para relaxar e
desfrutar da paisagem e beleza envolvente. De seguida, visita à Casa Agrícola Paciência (10
minutos a Sul), onde irá conhecer uma das casas vitivinícolas mais antigas do Ribatejo e onde
será realizada uma visita à adega seguida de uma prova de vinhos comentada, terminando desta
forma 5 agradáveis dias enoturísticos.
Contactos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Santarém Hotel - 243 330 800
Quinta da Alorna - 243 570 706
Quinta Fiuza – 243597491
Quinta Casal Branco - 243 592 412
Quinta da Lagoalva - 912 021 033
Casa Cadaval - 243 588 040
Companhia das Lezírias - 263 650 600
Quinta Vale dos Fornos - 263 402 105
Casa Agrícola Paciência - 243 558 804
Restaurante O Escaroupim - 263 107 332

