PROVA DE VINHOS
O vinho de Colares com o seu sabor e características singulares, é fruto de
um terroir único que advém da combinação de um clima temperado e
húmido com solo arenoso ou um chão rijo. Os solos arenosos da região
protegeram as vinhas da filoxera, quando esta praga devastou todas as
vinhas da Europa, motivo pelo qual as vinhas de Colares da casta Ramisco
estão entre as mais antigas de Portugal, datadas de 1255.
Todas as vinhas e adegas que sugerimos, são acessíveis por via de
transportes públicos ou por rotas pedonais, ou de bicicleta de meio dia ou
de dia inteiro.

Peça-nos mais informações sobre as nossas atividades
de Caminhada e prova de vinhos!

CASAL
SANTA MARIA
Localizado na zona de Colares a apenas 2km do Cabo da Roca, o ponto
mais ocidental da Europa continental, o Casal Santa Maria, de construção
anterior ao terramoto de 1755, com o seu charme clássico, é o local perfeito
para se apreciarem requintados vinhos enquanto se desfruta das magníficas
vistas sobre a região e sobre o Oceano Atlântico.
Nesta quinta produzem-se vinhos das castas locais Malvasia e Arinto, mas
também de castas nacionais e internacionais como, Touriga Nacional, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Riesling, Petit Manseng, Merlot e Pinot Noir,
resultando em incríveis vinhos de qualidade superior premiados, a nível
nacional e internacional, com destaque para o rosé Mar de Rosas, distinguido como o melhor vinho rosé de Portugal. Estes vinhos são fruto do terroir
tão característico desta zona, do clima atlântico e dos ventos marítimos.
A visita à quinta leva-nos num agradável passeio às suas vinhas, adega, ao
lindíssimo e perfumado roseiral com mais de cem tipos de rosas e finaliza
com uma prova de vinhos acompanhada por vistas de cortar a respiração.
- Opções de 1h30 ou 2h00 de visitas. Lanches, almoço e jantar são opções
com pré-reserva

Vinhos refinados e premiados
com vistas de tirar o fôlego

ADEGA
ADEGA
COOPERATIVA
REGIONAL DE
COLARES
DE COLARES

A Adega Cooperativa de Colares é um elemento incontornável da cultura e
identidade não apenas da zona de Colares, mas do concelho de Sintra.
Fundada em 1931 a mais antiga adega cooperativa do país congrega a
maioria dos produtores da Região Demarcada de Colares.
O seu imponente edifício e a azulejaria exterior não passam despercebidos
a quem visita Colares e o seu magnífico interior preenchido por enormes
tonéis, criam o ambiente ideal para uma interessante visita e prova que dá
a conhecer ao visitante o processo de vinificação dos vinhos desde o
esmagamento, ao estágio e envelhecimento, até chegar ao nosso copo na
forma do tão famoso e histórico vinho de colares.

A Adega Cooperativa mais antiga do país

- Visita: 45 mins

ADEGA
VIÚVA GOMES
Entrar no edifício da Adega Viúva Gomes fundada há mais de duzentos
anos em 1808, é como entrar num filme de época em que encontramos
uma adega de outros tempos.
Esta adega localizada em Almoçageme, freguesia de Colares produz os tão
característicos vinhos de Colares, de carácter vibrante, frescos e salinos, de
estrutura leve e elevada acidez, proporcionados pela especificidade do seu
terroir caracterizado pelo chão de areia ou chão rijo, a escassos metros do
mar, pelos ventos marítimos e influência da Serra de Sintra. As castas usadas
para produzir os vinhos são típicas castas locais, Ramisco e Malvasia, mas
também as castas nacionais Castelão, Aragonez, Fernão Pires, Arinto e
Seara Nova.
Nesta visita teremos a oportunidade de provar alguns dos mais emblemáticos vinhos de Colares, mas também de conhecer a história desta quinta e
dos seus vinhos, saber um pouco mais sobre o processo de produção e
receber algumas dicas profissionais sobre como provar e saborear um bom
vinho. A realização de experiências de pisa da uva e visitas às vinhas estão
disponíveis para grupos, sob marcação.
- Visita: 1h/1h30. Queijos portugueses e charcutarie com pão local são uma
opção adicional com pré-reserva.

Vinhos com sabores à Sintra

Redescubra os vinhos tradicionais
e as vinículas de Cheleiros

MANZWINE
A pequena adega Manzwine localiza-se no concelho de Mafra, conhecido
não apenas pelo seu monumental convento, mas também pelas suas lindíssimas paisagens rurais herdadas de uma antiga tradição agrícola.
O projeto Manzwine que assenta na recuperação histórica e vitivinícola da
Vila de Cheleiros, produz vinhos premium de castas locais como a afamada
uva branca Jampal, que havia sido praticamente esquecida. A Adega Manz
enriquece ainda o seu portfólio com vinhos da Península de Setúbal e Alto
Douro Vinhateiro. A qualidade dos seus vinhos é tão notável que atualmente exporta para o Brasil, China, EUA, Reino Unido, Canadá, Japão, Suíça
e Polónia.
A visita à Manzwine tem início na adega onde o nosso guia nos explica o
processo de produção do vinho e finaliza com uma descontraída prova de
vinhos acompanhada pelo tão típico e delicioso pão de Mafra, que nos faz
sentir em casa entre amigos.
- Visita: 1h00

PROVA DE CERVEJA
ARTESANAL
A produção de cerveja artesanal tem vindo a ganhar popularidade em Sintra
nos últimos anos e novas cervejeiras locais com uma grande variedade e
qualidade de produção abriram portas nos últimos tempos.
Entre na aventura do mundo da cerveja artesanal e venha conhecer as
excelentes cervejas artesanais de Sintra, bem como os melhores locais para
as beber (incluindo a fantástica vista da Serra de Sintra).

Peça-nos mais informações sobre as nossas
experiências de bicicleta e cerveja!

PATO BREWING

Naturalmente uma boa cerveja!
A Cerveja Pato é fruto da paixão e de um sonho antigo dos fundadores da
marcar, assumidos apreciadores de cerveja. Esta cerveja vegan, com oito
receitas originais que se traduzem em oito cervejas cheias de caráter, é produzida sem quaisquer aditivos, aqui tudo é natural!
A Pato Brewing produz com regularidade quatro cervejas muito diferentes
e de alta qualidade, sem adição de quaisquer produtos químicos de
filtragem e sem a adição de conservantes. Com as suas cervejas base e uma
lista de cervejas sazonais em permanente mudança e expansão, a Pato
Brewery procura oferecer um sabor que seja adequado a todos os palatos e
preferências, desde o mais purista apreciador de cerveja artesanal até o
entusiasta “novato”.
Durante a prova, os visitantes ficarão a conhecer a fábrica, o processo de
produção, os ingredientes e como não poderia deixar de ser, terminam a
visita em beleza com uma prova das cervejas aqui produzidas.
- Visita: 1h/1h30 (limite máx. por pessoa: 24)

HOPSIN BREWPUB
O HopSin Brewpub em Colares é o lugar certo para encontrar as cervejas artesanais de Sintra!
O HopSin Brewpub em Colares é o lugar certo para encontrar as cervejas
artesanais de Sintra!
Esta fábrica e pub de cervejas premiadas, instalada no histórico antigo
edifício de recolha dos elétricos da Praia das Maçãs, além de oferecer um
diversificado rol de cervejas artesanais locais e nacionais, oferece também
deliciosos petiscos para acompanhar as cervejas. A HopSin Brewpub realiza
visitas documentadas à sua fábrica e finaliza com um workshop de degustação no seu pub, que ensina todos os segredos sobre uma correta degustação da cerveja.
Os apreciadores de cerveja podem experimentar as três variedades da
cerveja Mag8 produzidas na propriedade: a Black Sparrow, uma cerveja
escura com uma pitada de cacau e café; a Seteais uma variedade IPA fresca
com notas tropicais e cítricas originárias do lúpulo americano; e a cerveja
Colares, uma Pale Ale que se destaca pelos sabores cítricos dos pomares de
Sintra. Além das suas cervejas habituais a HopSin Brewpub também oferece
uma variedade de cervejas artesanais sazonais.
Uma visita a não perder!
Podemos organizar o seu workshop de degustação para si e para o seu
grupo nas instalações da Casa do Valle.

Experimente combinar várias atividades, que inclua
aventura, descoberta cultural, experiência gastronómica
e momentos para relaxar.

