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Valor total por pessoa : € 65,00 

 

DIA 11 DE JANEIRO 2018 

A airosa Vila medieval de Monsaraz, mantêm a sua magia de 
outrora como poucos lugares no mundo. Feita de cal e xisto, 
este lugar sussurra-nos, por entre o eco dos nossos passos 
nas suas ruas, magníficas histórias de reis audazes, 
cavaleiros templários, gentes bravas e damas de beleza 
singela. Suspensa no tempo, a histórica povoação alentejana, 
uma das mais antigas de Portugal, é um destino obrigatório 
na sua lista de lugares a visitar no Alentejo. Especialmente 
depois de, em 2017, ter vencido na categoria “Aldeias 
Monumento” do concurso 7 Maravilhas de Portugal. 

As mesas em xisto, os quadros e os candeeiros do Gil, as 
prensas onde se guardam memórias de passeios e viagens, 
as cadeiras coloridas, o espaço onde ainda reluz a alma e o 
cheiro do azeite, outrora  cura e agora tempero, é agora 
uma sala de bem estar e bem comer. Os sentidos estão em 
festa, cheira a azeite e ouve-se música do mundo e da terra. 
Sabores SEM FIM que nunca acabam e satisfazem depois do 
olhar, alma, na guloseima de cada petisco. 

Visita guiada às Caves e Adegas com prova de 3 vinhos: 
 

Saiba como o Esporão produz os seus vinhos numa visita às 
Adegas e Caves, entenda as diferenças entre eles e conheça 
de perto as expressões de cada casta. 
Teste os seus sentidos com uma prova de Defesa do Esporão 
Branco, Esporão Reserva Tinto e Murças Reserva Tinto. 
De acordo com disponibilidade de stock. 

VISITA A MONSARAZ  

 
ALMOÇO NO TELHEIRO 

 

 
VISITA À HERDADE DO ESPORÃO – COM PROVA DE VINHOS 
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O VALOR INCLUI 

 Transporte em Autocarro de Turismo; 

 Acompanhamento por responsável da agência; 

 Almoço Regional (escolha de um prato principal para todo o Grupo): 
 

Entradas: Pão Regional, Manteiga e Azeitonas, Queijinhos, Paio da região 
Prato Principal: 
-Sopa de cação 

- Leitão à Capitão Tiago 
- Bacalhau d’azeite alhado  

- Cação frito com migas de coentros 
- Polvo salteado 

- Ensopado de borrego 
- Borrego assado no forno com canela 

- Costeletas de borreguinho c/ batatinhas de rebolão 
- Espinafres c/ camarão gratinados no forno 

- Cabrito assado 
- Bife à Sem-Fim 

- Rolinhos de frango com coentros e arroz de passas. 
Sobremesa: Doce Conventual 

Bebidas: Vinho Monsaraz, Águas, Refrigerantes e Cerveja 
Café e bagacito 

O VALOR NÃO INCLUI 

 Qualquer serviço não mencionado como incluído. 

CONDIÇOES GERAIS DE RESERVA 

 Favor notar que nada foi reservado, valores e disponibilidade sujeitos a 

confirmação aquando do pedido da reserva; 

 Pagamento de 50% com a confirmação da reserva, restante pagamento 

até 8 dias da data da viagem. 

 Visita às Caves da Herdade do Esporão, com prova de 3 vinhos; 

 


