
 
 
 
 

Na Rota do Vinho da Talha 

(com castanhas assadas e cante alentejano) 

12 DE NOVEMBRO 2023 

Viagem exclusiva Pontes da Lua     

 

 

 
 

 

Às 7h45m ponto de encontro em frente ao Palácio de Queluz e partida com 

paragem em Lisboa – Sete Rios junto à porta principal do Jardim Zoológico. 

Seguiremos em autocarro turístico a caminho da Vidigueira onde chegaremos 

por volta das 11h. 



 

 
 

11H00 - Visita guiada à Adega da Vidigueira orientada por guia local 

12h00 - Abertura da Talha 

12h15 - Prova do Vinho da Talha acompanhado por castanhas assadas e frutos 

secos, nesta altura de Magusto 

12h30 - Atuação do Grupo Coral da Adega Cooperativa de Vidigueira 

13h00 - Almoço com comida tradicional do Alentejo - petiscos alentejanos, 

cozido de grão, sobremesa e bebidas incluídas 

 

Depois do almoço seguiremos até à Villa Romana de São Cucufate, onde 

faremos uma visita guiada. É um monumento histórico em Vila de Frades, no 

município da Vidigueira, em Portugal. Consiste nas ruínas de um complexo do 

período romano, composto por uma mansão, termas, um templo e uma zona de 

produção agrícola. A villa é provavelmente a maior em Portugal referente a este 

período histórico e um exemplar único no país, estando integrada na tipologia 

de uma villa áulica. Depois da visita regresso a Lisboa 

 

 

 
 



 

 
       

 

Nº mínimo de participantes: 30; Máximo: 45  

Preço:  Sócios:   120,00 € 

  Não Sócios:  145,00 € 

 
O preço inclui:  
          Acompanhamento por um representante da agência durante toda a  
          viagem; 

Autocarro de turismo,  com ar condicionado para o percurso mencionado; 
Almoço na Casa das Talhas  
Visita guiada à Adega Cooperativa da Vidigueira 
Assistir à abertura da Talha e prova do Vinho de Talha acompanhado de 
castanhas assadas e frutos secos 
Atuação do Grupo Coral da Adega Cooperativa da Vidigueira 
Visita guiada da Villa Romana de São Cucufate  

Seguro Multiviagens;  
Gratificação ao motorista 
 

 
Obs: Dada a grande instabilidade de preços nos combustíveis, na hotelaria 
e na restauração, chamamos a atenção para a possibilidade de ajustamento 
do preço deste programa. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para 
que isso não aconteça.  
 
 

 
 


