
Rota dos Vinhos do Oeste

De 3 de Janeiro a 30 de dezembro 2023
Saiba mais junto do seu agente de viagens.

Preço desde referente a chegada no dia 10.10.2022, 2 Noites de alojamento no Hotel Louro 3* em quarto Duplo/Twin Standard com pequeno-almoço; Visita à Quinta do Sanguinhal com prova de 6 vinhos (duração aproximada de 1h30);
Visita à Adega Mãe com prova de 3 vinhos | Consultado no dia 29.12.2022
Programa operado por Solférias – RNAVT n.º 1989 Ref: 29.12.2022 – P220207/2022

FÉRIAS
2022 |  2023

PROMOÇÃO
# VA I O N D E N U N C A F O S T E

VIAGENS NA MINHA TERRA®

por pessoa

2 noites desde

120€



desde

120€ Saiba mais junto do seu agente de viagens.

2 Noites – De 03.01.2022 a 30.12.2023

ROTA DOS VINHOS DO OESTE

INCLUI:

- 2 Noites de alojamento com pequeno-almoço;

- Visita à Quinta do Sanguinhal com prova de 6 vinhos (duração aproximada de 1h30):

Passeio pelo jardim e vinha do século XIX da casa da família; Visita a uma antiga destilaria de grande

capacidade; Visita a uma antiga sala de prensagem única de 7 tanques datada de 1871; Visita a uma sala de

envelhecimento de vinho, ainda em uso, com 36 barris. Prova de 6 vinhos (2 brancos, 1 rosé, 2 tintos, 1 generoso),

com bolachas, queijos regionais mistos curados e mini pastel de nata.

- Visita à Adega Mãe com prova de 3 vinhos (Dory Colheita, Adegamãe Monocasta e Adegamãe Reserva).

PREÇO POR PESSOA E PROGRAMA (€) 2 NOITES - DESDE

Hotel Louro 3* – Quarto Duplo/Twin Standard 120,00

Pousada de Vila de Óbidos - Charming Hotel - Quarto Pousada 180,55

Pousada do Castelo de Óbidos - Historic Hotel - Quarto Pousada 252,55

NOTAS: 1. Oferta não acumulável com outras promoções em vigor. 2. TARIFAS DINÂMICAS SUJEITAS A ALTERAÇÃO. 3. Realizam-se visitas à Quinta do Sanguinhal às 10h30 e 15h00. 4. Realizam-se visitas à Adega
Mãe das 09h30 às 18h30. 5. Política de Cancelamento: Quinta do Sanguinhal - até 72h de antecedência: 50% do valor da reserva;◦ Menos de 72h ou no-show: 100% da reserva. Adega Mãe – os cancelamentos
deverão ser efetuados até um limite máximo de 24h antes da data da visita. Cancelamentos a menos de 24h ou no-show, será cobrado na totalidade. Pousada de Vila de Óbidos - Em caso de cancelamentos
efetuados até 7 dias antes da data de entrada, sem custos; Em caso de cancelamentos efetuados a menos de 7 dias da data de entrada, ou não comparência ("No-Show") será cobrado o valor da totalidade da
estadia. Pousada do Castelo de Óbidos - Em caso de cancelamentos efetuados até 7 dias antes da data de entrada, sem custos; Em caso de cancelamentos efetuados a menos de 7 dias da data de entrada, ou não
comparência ("No-Show") será cobrado o valor da totalidade da estadia. Hotel Louro - 2 dias antes da data de chegada : 50,00% do total da reserva; 1 dia antes da chegada : 100,00% do total da reserva; No show
: 100,00% do total da reserva. 6. De acordo com eventuais novas normativas da Direção Geral de Saúde (DGS), alguns serviços poderão estar encerrados.

Viagens na Minha Terra®

Promoção sujeita à disponibilidade do hotel. Informações e reservas na sua Agência de Viagens.
Programa operado por Solférias – RNAVT n.º 1989 Ref: 29.12.2022 – P220207/2022
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