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O núcleo de Enotrips visa a atender a demanda por
viagens de alto padrão para pequenos grupos de amigos e
familiares, de clientes corporativos, de amantes dos bons
vinhos e da boa mesa. As viagens Premium possibilitam o
contato exclusivo com os mais importantes enólogos e
produtores de vinhos do mundo, além de oferecer
inesquecíveis experiências gastronômicas e culturais
A ideia é ESTREITAR e CONSTRUIR relacionamentos com
afetividade.
Somos especialistas em ampliar vínculos e conexões com
os clientes especiais em torno do vinho e da boa mesa.

www.vsxclub.com

OBJETIVOS
●

ESTREITAR e CONSTRUIR
relacionamentos.

●

PROPORCIONAR experiências únicas,
fazendo com que os participantes
sintam-se privilegiados por estarem
participando deste momento
exclusivo.

●

ENRIQUECER o conhecimento sobre a
enogastronomia.

PROPOSTA

●

DATA: 25 A 31 DE
OUTUBRO DE 2021*

DURAÇÃO: 7 DIAS / 6 NOITES

●

PÚBLICO: 20 PESSOAS

* Data programada. Se estivermos impossibilitados de visitar
o destino por causa da Covid-19, a data será reprogramada.

"Há mais filosofia e sabedoria em uma
garrafa de vinho, que em todos os livros"
Louis Pasteur

EXPERIÊNCIAS
Período: 06 a 12/09/2021

Dia 00 - 25/10/2021
➔
➔

Dia da apresentação no Hotel The Yeatman
Pernoite no Hotel The Yeatman

Dia 01 - 26/10/2021
➔
➔
➔
➔
➔

Visita a Ramos Pinto
Almoço em Matosinhos no restaurante Os
Lusíadas com vinhos Ramos Pinto
Passeio de Tuk Tuk no Porto
Jantar no DOP do Chef Rui Paula com o Quinta da
Touriga Chã e o enólogo da Quinta, Zé Luiz
Pernoite no Hotel The Yeatman

EXPERIÊNCIAS
Período: 06 a 12/09/2021
Dia 02 - 27/10/2021
➔
➔
➔
➔

➔

Saída para Quinta do Ameal
Visita e almoço Quinta do Ameal
Tempo livre para passeio em Braga
Jantar no Yeatman com apresentação de vinhos
da Quinta do Xisto (Presença de Mafalda Nicolau,
sócia e Diretora de marketing da Quinta)
Pernoite no Hotel The Yeatman

Dia 03 - 28/10/2021
➔
➔
➔
➔

Saída para Quinta do Crasto
Visita e Almoço na Quinta do Crasto
Noite Livre
Pernoite no Hotel The Yeatman

EXPERIÊNCIAS
Período: 06 a 12/09/2021
Dia 04 - 29/10/2021
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Check-out no Hotel The Yeatman
Saída para o Vadio
Visita e almoço no Vadio
Visita a Fátima
Saída para Lisboa
Chegada e check-in ao Tivoli Av. Liberdade
Noite livre e Pernoite no Tivoli Av. Liberdade

Dia 05 - 30/10/2021
➔
➔
➔
➔
➔

Saída Quinta da Bacalhôa
Visita e almoço especial no Palácio da Bacalhôa
Saída Bacalhôa
Chegada ao Tivoli Av. Liberdade - Noite livre
Pernoite Hotel Tivoli Av. Liberdade

Dia 06 - 31/10/2021
➔

Fim do tour

VINÍCOLAS

VINÍCOLAS
Ramos Pinto
Desde que foi fundada especiﬁcamente como uma
vinícola de Vinho do Porto, por Adriano Ramos Pinto em
1880, a empresa Ramos Pinto focou o mercado
brasileiro, onde aﬁrmam atender mais da metade do
mercado consumidor desse tipo de vinho no país.
Tornaram-se célebres e pioneiros na forma de promover,
pelos seus cartazes da bebida associados a arte, e que
eram encomendados a artistas internacionais da época.
A Ramos Pinto foi também uma pioneira no estudo das
castas portuguesas, na viticultura na região do Douro,
bem como na produção de vinho "assemblados", com
mistura de uvas de diferentes sub-regiões e altitudes.

VINÍCOLAS
Quinta do Ameal
A Quinta do Ameal é uma pequena propriedade muito
antiga (1710) de rara beleza natural. Aqui são criados e
produzidos vinhos brancos de excelência feitos a partir
de uma casta de uvas portuguesa chamada Loureiro.
Esta atinge a sua maior expressão aromática e gustativa
neste fantástico Vale do Lima onde estamos situados.
Os vinhos produzidos, exclusivamente a partir de uvas
cultivadas organicamente na Quinta, assentam numa
ﬁlosoﬁa de produção muito nossa e que se traduz em
concentrar a maior atenção e energia na vinha,
conseguindo assim produzir uvas de grande qualidade e
excelência para que, desta forma, alcancemos vinhos
únicos, de "terroir", com grande personalidade e carácter.

VINÍCOLAS
Quinta do Crasto
A Quinta do Crasto, S.A. é uma empresa portuguesa
produtora de vinhos do Douro e do Porto, sediada em
Gouvinhas, concelho de Sabrosa, Norte de Portugal.
Localizada em pleno Vale do Douro, a mais antiga região
vitícola regulamentada do mundo e também classiﬁcada
como Património Mundial pela UNESCO em 2001, a
Quinta do Crasto usufrui de condições excepcionais para
a produção de vinhos e de azeites da mais alta qualidade.
Anualmente, a Quinta do Crasto produz no Douro cerca
de um 1.500.000 garrafas de vinho do Douro e do Porto
de diversas categorias, 40% das quais destinadas ao
mercado nacional e as restantes 60% destinadas a
exportação para 52 mercados, localizados nos cinco
continentes.

VINÍCOLAS
Vadio
O Vadio está situado na aldeia da Poutena na região da
Bairrada. É um projeto pequeno e familiar fundado em
2005 pelo enólogo Luís Patrão que tem como elemento
essencial a recuperação das castas tradicionais e a
produção de autênticos vinhos DOC BAIRRADA.
Possui três pequenas vinhas totalmente distintas e um
antigo armazém adaptado de uma forma muito simples
para a produção de vinho. Os vinhos apresentam um
estilo clássico que pretende respeitar a autenticidade da
região e o caráter das castas que lhe dão origem.

VINÍCOLAS
Palácio e Quinta da Bacalhôa
A Quinta da Bacalhôa é uma antiga propriedade da Casa
Real Portuguesa. A quinta com o famoso Palácio da
Bacalhôa - também conhecido como Palácio dos
Albuquerques - situa-se na freguesia de Azeitão,
Concelho de Setúbal, mais precisamente na pequena
aldeia de Vila Fresca de Azeitão. É considerada a mais
formosa quinta da primeira metade do século XVI, ainda
existente em Portugal.
Actualmente a Quinta da Bacalhoa pertence à Fundação
Berardo, liderada pela família Berardo, a nona mais rica
de Portugal, cujo patriarca é o madeirense Joe Berardo.
Foi classiﬁcada pelo IPPAR como Monumento Nacional
em 1996

HOSPEDAGEM

HOSPEDAGEM
THE YEATMAN PORTO
vvvvv
O The Yeatman é um luxuoso hotel vínico, com
maravilhosas vistas sobre a Cidade do Porto, Património
da Humanidade, e sobre o Rio Douro.
Situado na zona histórica da cidade, onde estão as mais
antigas caves de Vinho do Porto, o Yeatman localiza-se
numa colina belíssima, com vistas deslumbrantes para o
Porto e, em todo o seu espaço envolvente, proporciona
um ambiente extremamente tranquilo e sereno dentro
da cidade.O luxuoso SPA deste hotel vinícola, dispõe de
uma piscina coberta ampla e uma banheira de
hidromassagem com vista panorâmica da cidade do
Porto. Os quartos são bem iluminados e abrem para
um terraço privativo espaçoso, com espreguiçadeiras

HOSPEDAGEM
TIVOLI AVENIDA LIBERDADE
vvvvv
Mais de 86 anos de tradição, um serviço personalizado e
uma localização privilegiada no coração de Lisboa, na
Avenida da Liberdade, fazem do Tivoli Avenida Liberdade
Lisboa um dos hotéis de 5 estrelas mais emblemáticos
da cidade e a escolha óbvia por personalidades do
mundo inteiro. Situado a uma curta distância de bairros
típicos portugueses, como o Bairro Alto, o Príncipe Real
ou o Chiado, e de lojas de renome, Cartier, Gucci, Louis
Vuitton, Prada, Bulgari, entre outras.
O Tivoli possui quartos reﬁnados com Wi-Fi gratuito O
serviço de quarto está disponível 24 horas por dia,
durante todos os dias por semana.
Há um elegante restaurante na cobertura além de um
café/bar do lobby e um bar na cobertura uma piscina
externa, jardim e sala de ginástica.

ESTÁ INCLUSO
•The Yeatman Porto
•Tivoli Avenida Liberdade

• Transfers para passeios

• Alimentação
•
•
•

Almoços*
Jantares*
Provas de vinhos exclusivas
*De acordo com a programação

• Aéreo
*Solicite orçamento

•

Valores
•
•

SINGLE : EUR 7150,00
DOUBLE: EUR 5950,00
(por pessoa em apartamento DUPLO)

Loja Morumbi Shopping
Tel.: (11) 2860-1840 | (11) 99888-3951
morumbi@abreutur.com.br
Loja Paulista
Tel.: (11) 3702-1840 | (11) 99592-0765
abreu.sao@abreutur.com.br
Loja Shopping Pátio Higienópolis
Tel.: (11) 2820-1950 | (11) 99568-0615
higienopolis@abreutur.com.br
Loja Anália Franco Shopping
Tel.: (11) 2860-1846 | (11) 96064-2612
analiafranco@abreutur.com.br
Loja Shopping Cidade São Paulo
Tel.: (11) 3702-1842 | (11) 95476-0021
cidade.saopaulo@abreutur.com.br
Loja Shopping Villa Lobos
Tel.: (11) 3702-1847 | (11) 97332-3483
villalobos@abreutur.com.br

