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ENOTRIP VERY SPECIAL



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. 



● 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. 

OBJETIVOS



● DATA: 17 A 24 DE OUTUBRO DE 2021

● DURAÇÃO: 8 DIAS / 7 NOITES 

● PÚBLICO: 20 PESSOAS

PROPOSTA



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

Louis Pasteur



Dia 00 - 17/10/2021
➔ Acomodação do grupo no Hotel 

InterContinental Bordeaux

Dia 01 - 18/10/2021
➔ Visita ao Château Pichon-Longueville au Baron 

de Pichon-Longueville
➔ Visita e Almoço Exclusivo no Château 

Pichon-Longueville Comtesse de Lalande
➔ Visita ao Château Mouton-Rothschild
➔ Retorno ao Hotel InterContinental
➔ Noite Livre Bordeaux

EXPERIÊNCIAS
Período: 17 a 24/10/2021



Dia 02 - 19/10/2021
➔ Visita ao Château Haut-Brion
➔ Visita ao Château La Mission Haut-Brion
➔ Visita e almoço no Château Smith-Haut Lafite
➔ Retorno ao Hotel InterContinental
➔ Noite Livre em Bordeaux

Dia 03 - 20/10/2021
➔ Visita ao Château Cos d’Estournel
➔ Almoço no restaurante Le Saint-Julien
➔ Visita ao Château Margaux
➔ Retorno ao Hotel InterContinental
➔ Noite Livre em Bordeaux

EXPERIÊNCIAS
Período: 17 a 24/10/2021



Dia 04 - 21/10/2021
➔ Visita ao Château La Conseillant 
➔ Visita ao Château Beau-Séjour Bécot
➔ Almoço no restaurante La Terrase Rouge
➔ Visita a cidade de Saint-Émilion
➔ Retorno ao Hotel InterContinental
➔ Noite livre em Bordeaux

Dia 05 - 22/10/2021
➔ Visita ao Château de Yquem
➔ Almoço em Sauternes
➔ Retorno ao Hotel InterContinental

EXPERIÊNCIAS
Período: 17 a 24/10/2021



Dia 06 - 23/10/2021
➔ Dia livre em Bordeaux
➔ Visita e Ceia Exclusiva no Château Gruaud Larose
➔ Retorno ao Hotel InterContinental

Dia 07 - 24/10/2021
➔ Fim do tour

EXPERIÊNCIAS
Período: 17 a 24/10/2021



CHÂTEAUX



Château Longueville au Baron de 
Pichon-Longueville

Château Pichon Longueville Baron ou Château 
Longueville au Baron de Pichon-Longueville ( ou Pichon 
Baron, como é comumente conhecido) é uma vinícola na 
denominação Pauillac da região francesa de Bordeaux. 
Château Pichon Longueville Baron é também o nome do 
vinho tinto produzido por esta propriedade. O vinho 
produzido aqui foi classificado como um dos quinze 
Deuxièmes Crus (Second Growths) na Classificação 
Oficial do Vinho de Bordeaux original de 1855.

Os 73 hectares do Château Pichon Baron são plantados 
com Cabernet Sauvignon (60%), Merlot (35%), Cabernet 
Franc (4%) e Petit Verdot (1%). A vinha está situada no 
extremo sul da comuna de Pauillac, perto da fronteira 
com a denominação Saint-Julien-Beychevelle.

CHÂTEAUX



Château Pichon-Longueville 
Comtesse de Lalande

O mundo do vinho conhece e aprecia Madame May 
Eliane de Lencquesaing, ex-proprietária desse Château. 
Em 1850 as terras que abrigavam Château Pichon 
Comtesse e o Château Pichon Longueville Baron foram 
divididas, devido ao código napoleônico, dando origem 
ao Château Pichon Comtesse de Lalande que passou a 
ser comandada por Madame May, que ao assumir o título 
de condessa, fruto do casamento com conde Henri de 
Lalande em 1818, passa a chamar-se Comtesse de 
Lalande, que dá nome ao principal vinho do 
Pichon-Lalande, aclamado no mundo todo. 

Na década de 2000, este comando passou para Rouzaud, 
que também possui a casa de champanhe Louis 
Roederer.

CHÂTEAUX



Château Mouton Rothschild

O Château Mouton Rothschild é uma famosa vinícola da 
região de Médoc, França, localizado na comuna de 
Pauillac. Ela produz um dos mais prestigiados vinhos de 
Bordeaux. O Château Mouton Rothschild é um "Premier 
Grand Cru Classé", de acordo com a classificação oficial 
dos vinhos de Bordeaux 1855

Propriedade do ramo inglês da família Rothschild desde 
1853, o Mouton Rothschild é particularmente famoso por 
duas razões (além da excelência dos seus vinhos):

1. Desde 1945, o rótulo é diferente em cada 
ano, muitas vezes ilustrado por um famoso 
artista

2. Inicialmente classificados como "Deuxième 
Grand Cru Classé" em 1855, o Mouton foi 
promovido ao posto de Premier Grand Cru 
Classé" em 1973.

CHÂTEAUX

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9doc&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pauillac
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bordeaux
https://pt.wikipedia.org/wiki/1855
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fam%C3%ADlia_Rothschild
https://pt.wikipedia.org/wiki/1853
https://pt.wikipedia.org/wiki/1945
https://pt.wikipedia.org/wiki/1973


Château Haut-Brion

Com uma história única. O autêntico castelo de vinho de 
Bordeaux fica localizado em um terroir plantado com 
vinhas da época galo-romana, do século I. A primeira 
safra de Bordeaux, designada pelo nome de seu terroir, e 
não mais pelo seu proprietário ou sua paróquia, o 
Château Haut-Brion tornou-se em 1521 a primeira marca 
de luxo do mundo. Sua história é um dos vinhos mais 
prestigiados que marcaram a herança particular da 
região de Bordeaux ao longo dos séculos.

CHÂTEAUX



Château La Mission Haut Brion

Château La Mission Haut Brion não é tão antiga como 
Château Haut Brion. La Mission Haut Brion só remonta 
ao final do século XVI, quando foi fundada pelos 
vicentinos, uma congregação religiosa originada por São 
Vicente de Paulo. Eles trabalharam por mais de um 
século para desenvolver essa área e dar a ela nobreza. E 
em 1533, a propriedade de vinho de Bordéus foi 
comprada por Jean de Pontac que também era o 
proprietário do que mais tarde se tornou Château Haut 
Brion. Pontac foi responsável pelo nascimento de várias 
das melhores propriedades e terroir em Bordeaux. E é 
assim que tanto o vermelho como o branco, os vinhos 
excepcionais de La Mission Haut-Brion estão sempre 
imbuídos de magia e misticismo, transmitidos pela 
história desta propriedade, única em Bordeaux.

CHÂTEAUX



Château Haut Lafitte

Château Haut-Brion é um vinho francês, classificado 
como Premier Grand Cru Classé (First Growth), produzido 
em Pessac, nos arredores da cidade de Bordeaux. 
Distingue-se dos restantes vinhos da lista pela sua 
localização geográfica no norte da região vitícola de 
Graves. Dos cinco primeiros vinhos, é o único vinho com 
a denominação Pessac-Léognan e é, em certo sentido, o 
ancestral de uma classificação que continua a ser a 
referência até hoje.

Além do grand vin, Haut-Brion produz um segundo vinho 
tinto. Anteriormente denominado Château Bahans 
Haut-Brion, começando com a safra de 2007, foi 
renomeado Le Clarence de Haut Brion . A vinha também 
produz um vinho branco seco denominado Château 
Haut-Brion Blanc.

CHÂTEAUX



Château Cos D`Estournel

A Região de St- Estèphe em Bordeaux possui uma das 
vinícolas que produz um dos ícones do mundo do vinho. 
O Château Cos d'Estournel, produzido desde 1811, 
carrega o título de "Deuxiemes Crus".

O castelo está localizado no vilarejo de Cos e traz um 
edifício inspirado nas construções persas, onde o seu 
dono Louis Gaspard, por ser um mercador, conseguiu 
que seu vinho fosse experimentado no mundo todo, 
inclusive por nomes como rainha Vitória, Napoleão III, os 
czares russos, Júlio Verne, Karl Marx, entre outros.

Château possui 91 hectares de vinhedos. Entre os demais 
da mesma localização, eis aqui o conhecido como o 
melhor château da sub região.

A safra de 2009 foi considerada a safra do século de 
Bordeaux e conseguiu 100 pontos por Robert Park.

CHÂTEAUX



Château Margaux

Além de um dos melhores e mais caros vinhos do 
mundo, sua história é rica para se apreciar enquanto 
degusta esta exclusividade este Grand Cru Premier 
Classè.

Após passar por várias administrações, o Versailles de 
Bordeaux por fim chega as mãos de Corinne 
Mentzelopoulos, que herda a propriedade do pai e com 
garra, alcança a máxima expressão da região dentro do 
mundo dos vinhos.

Hoje a produção é formada pelo Margaux do Château 
Margaux, mas também pelo Pavillon Blanc do Château 
Margaux, Pavillon Rouge do Château Margaux e pelo 
Grand Vin do Château Margaux.

CHÂTEAUX



Château La Conseillante

O Château La Conseillante, anteriormente Château 
Conseillante e simplesmente La Conseillante, é um vinho 
de Bordeaux da denominação Pomerol. A adega está 
localizada na margem direita da região vinícola de 
Bordéus, na comuna de Pomerol no departamento de 
Gironda. Como todo vinho produzido nesta 
denominação, La Conseillante não é classificado, mas a 
propriedade é estimada entre os grandes crescimentos 
da região. 

Localizada na periferia leste de Pomerol, a propriedade 
fica entre o Château Petit-Village, o Vieux Château Certan 
e o Château L'Évangile a oeste, e o vizinho leste de Saint-
Émilion, o Château Cheval Blanc.

O château também produz um segundo vinho chamado 
Duo de Conseillante.

CHÂTEAUX



Château Beau-Séjour Bécot

O dono desta vinha maravilhosa, viveu em Saint Emilion 
desde a revolução Francesa. Em 1969, Michel Becot 
comprou o Château Beau-Séjour. Desde então, os filhos 
de Michel Becot, Gerard e Dominique desenvolveram 
muitas inovações técnicas em seu armazém de vinhos e a 
vinha para selecionar  uvas de alta qualidade. 

Hoje, a sexta geração da família Becot é energizada pela 
mesma paixão, perto de suas tradições familiares 
profundamente enraizadas e está trabalhando 
diligentemente para manter seu ranking entre os 
melhores crus do mundo. Uma busca sem remédio para 
a excelência, a manutenção e o respeito da região e do 
solo, a sede de inovação orienta seus passos, as estações 
após as estações, o vintage após o vintage.

CHÂTEAUX



Château d`Yquem

Château d'Yquem é um vinho Premier Cru Supérieur de 
Sauternes, região de Gironde, na parte sul dos vinhedos 
de Bordeaux, conhecidos como Graves. Na Classificação 
Oficial do Vinho de Bordéus de 1855, o Château d'Yquem 
foi o único Sauternes a receber esta classificação, 
indicando a sua superioridade percebida e preços mais 
elevados sobre todos os outros vinhos do seu tipo. O 
sucesso de Yquem decorre em grande parte da 
suscetibilidade do local ao ataque de "podridão nobre" 
(um tipo particular de infestação por Botrytis cinerea).

Os vinhos de Château d'Yquem caracterizam-se pela 
complexidade, concentração e doçura, equilibradas por 
uma acidez relativamente elevada. 

CHÂTEAUX



Château Gruaud Larose

Gruaud Larose sempre procurou melhorar o lugar do 
homem no design de seu vinho. Tanto na ação quanto no 
ligação que ele estabelece com sua vinícolas. O vinho 
produzido aqui foi classificado como um dos quinze Crus 
de Segundos na classificação oficial de vinhos de 
Bordeaux de 1855.

Desde a sua criação em 1725, quatro famílias se 
sucederam na cabeça de Gruaud Larose: as famílias 
Gruaud e Larose, as famílias Balguerie e Sarget, a família 
Cordier e a família Merlaut.

Este conjunto de famílias também é transmitido para 
funcionários que muitas vezes trabalham no castelo de 
pai a filho e mãe para filha. Localizada na região de 
Médoc a vinha se beneficia pelo clima particularmente 
propício para o cultivo.

CHÂTEAUX



HOSPEDAGEM



Hotel Intercontinental 
Bordeaux

O Hotel Intercontinental Bordeaux - Le Grand Hotel é um 
hotel de luxo com fachada de inspiração neoclássica. Está 
situado em frente ao Grand Théâtre de Bordeaux e 
próximo a Cathédrale Saint André de Bordeaux.

Os luxuosos quartos têm móveis ornamentados e cores 
elegantes.

HOSPEDAGEM

vvvv



ESTÁ INCLUSO

• Hotel Intercontinental Bordeaux

• Transfers para passeios

• Alimentação
• Almoços*
• Jantares*
• Provas de vinhos exclusivas 

*De acordo com a programação

• Aéreo
*Solicite orçamento

•Valores
• SINGLE : EUR 8926,00
• DOUBLE: EUR 7850,00

(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




