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O núcleo de Viagens 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

http://www.vsxclub.com


● 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: 08 A 16 DE 
MAIO DE 2022

DURAÇÃO: 9 DIAS / 8 NOITES 

● MÁXIMO: 20 PESSOAS

PORTUGAL



"As experiências exclusivas das nossas Enotrips 
oferecem mais encantos e magias para os adultos do 

que a Disney para os adolescentes!"  
Otavio Moraes, CEO-VSX



02/05/2022
➔ Call de Pré check-in 

Dia 00 - 08/05/2022

➔ Dia da apresentação no Hotel Sofitel Av. Da 
Liberdade

➔ 20h - Reunião no hotel do grupo com o guia
➔ Pernoite no Hotel Sofitel Av. Da Liberdade

Dia 01 - 09/05/2022

➔ Saída do Hotel Sofitel  para Setúbal
➔ Visita, degustação e almoço no Palácio da 

Bacalhôa
➔ Retorno a Lisboa
➔ Chegado ao hotel e noite livre
➔ Pernoite no Hotel Sofitel Av. Da Liberdade

EXPERIÊNCIAS
Período: 08 a 16/05/2021



Dia 02 - 10/05/2022

➔ Saída para o Alentejo
➔ Visita e almoço Herdade Herdade dos

 Coelheiros
➔ Saída para Évora
➔ Tarde e noite livre Évora
➔ Pernoite Hotel Mar d’Ar Aqueduto

Dia 03 - 11/05/2022

➔ Saída para Herdade dos Grous
➔ Visita e almoço nos Grous
➔ Retorno a Évora
➔ Chegada no Hotel Mar d’Ar Aqueduto
➔ Jantar no Luar de Janeiro com Luis Duarte 

Vinhos
➔ Pernoite Hotel Mar d’Ar Aqueduto

EXPERIÊNCIAS
Período: 08 a 16/05/2021



Dia 04 - 12/05/2022
➔ Saída Évora para Vadio
➔ Almoço Rei dos Leitões
➔ Visita vinhedos Vadio
➔ Check-in Hotel Douro Royal Valley Hotel 

& Spa
➔ Saída para o Jantar
➔ Pernoite no Hotel Douro Royal Valley Hotel 

& Spa

Dia 05 - 13/05/2022
➔ Saída para Quinta do Crasto
➔ Visita e Almoço Quinta do Crasto
➔ Retorno ao hotel
➔ Saída para jantar
➔ Jantar no Castas e Pratos com Quinta 

do Valbom
➔ Pernoite no Hotel Douro Royal Valley Hotel 

& Spa

EXPERIÊNCIAS
Período: 08 a 16/05/2021



Dia 06 - 14/05/2022
➔ Saída para Quinta do Ameal
➔ Visita e almoço Quinta do Ameal
➔ Saída para Braga
➔ Tempo livre para passeio em Braga
➔ Check-in Hotel Intercontinental – Palácio das 

Cardosas  e noite livre
➔ Pernoite Hotel Intercontinental – Palácio das 

Cardosas

Dia 07 - 15/05/2022
➔ Visita Ramos Pinto
➔ Saída Vinum
➔ Almoço Vinum (Vinhos grupo Symington)
➔ Retorno ao hotel e final de tarde e noite livre
➔ Pernoite no Hotel Intercontinental – Palácio das 

Cardosas

Dia 08 - 16/05/2022
➔ Fim do tour

EXPERIÊNCIAS
Período: 08 a 16/05/2021



HOSPEDAGEM



Hotel Sofitel Av. Da Liberdade

Conforto, luxo e estilo reinam no Sofitel Lisbon 
Liberdade. Localizado na prestigiada avenida com o 
mesmo nome, este luxuoso hotel irá superar às suas 
expectativas. 

Próximo do centro de convenções e do bairro 
empresarial de Lisboa, juntamente com a parte histórica 
da cidade como o tradicional bairro de Alfama, nosso 
hotel integra negócios e relaxamento, sem misturar os 
dois. 

HOSPEDAGEM



Hotel Mar d’Ar Aqueduto

O M'AR De AR Aqueduto é o hotel de 5 estrelas da cidade 
de Évora. Fica localizado no centro histórico e em pleno 
coração da zona classificada como Património da 
Humanidade pela UNESCO, e surge de uma adaptação 
do antigo Palácio dos Sepúlveda, edifício quinhentista do 
qual conserva uma magnífica capela, tectos em abóbada 
e três janelas Manuelinas na fachada principal.

Este hotel boutique, construído segundo os mais 
modernos conceitos de arquitectura e design 
contemporâneos, oferece um SPA de 220 m2, 62 
quartos, e integra o restaurante Degust`AR, onde pode 
descobrir uma gastronomia mediterrânica com a 
assinatura do Chefe António Nobre.

HOSPEDAGEM



Hotel Douro Royal Valley Hotel & Spa

O Douro Royal Valley Hotel & Spa proporciona-lhe um 
ambiente relaxante e acolhedor, rodeado pelas 
ancestrais vinhas da região do Douro, classificadas como 
Património Mundial da Humanidade. Moderno e 
elegante, permite a cada hóspede uma relação próxima 
com a natureza, espelhada nas águas serenas do Rio 
Douro.

Os 70 quartos, todos com vistas panorâmicas sobre o rio, 
oferecem-lhe o conforto que necessita e a excelência 
que exige, proporcionando-lhe uma estadia única, seja 
em trabalho ou em lazer.

HOSPEDAGEM



Hotel Intercontinental – Palácio das Cardosas

Este hotel de luxo em um antigo palácio do século 18 em 
frente à movimentada Avenida dos Aliados fica ao lado 
da estação de trem São Bento e bem próximo da 
Catedral da Sé do Porto.

Hotel com bar elegante e café da manhã incluso servido 
em um restaurante sofisticado. Há um spa que oferece 
serviços de massagem e tratamentos de beleza.

HOSPEDAGEM



ESTÁ INCLUSO

•Hotel Sofitel Av. Da Liberdade

•Hotel Mar d’Ar Aqueduto

•Hotel Douro Royal Valley Hotel & Spa

•Hotel Intercontinental – Palácio das Cardosas

• Transfers para passeios

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

*De acordo com a programação

Obs: Se algum item a programação não estiver disponível no momento da 
viagem, o mesmo será substituído.



C  O  N  T  A  T  O

viagens@vsxclub.com
(81) 97319-9525


