Rota dos Vinhos do Dão na ponta dos
dedos
Está disponível a APP que permite explorar a região demarcada mais antiga de Portugal. A
aplicação, disponível para Android e IOS, permite conhecer os roteiros, os pontos de interesse
do Dão, as quintas entre muitas outras atividades.
“Cria as tuas histórias” este é o convite lançado pela Rota dos Vinhos do Dão através da sua APP
– Dão Rota dos Vinhos. Já disponível para Android e IOS, a aplicação oferece a possibilidade de
conhecer as Quintas disponíveis, as experiências que cada uma oferece, os diversos roteiros, os
pontos de interesse na Região, a possibilidade de marcar visitas diretamente, e também permite
chegar aos locais certos com as direções GPS via “google maps”.
A APP da Rota dos Vinhos do Dão foi pensada para proporcionar uma experiência completa da
região. De forma prática, os utilizadores têm nas mãos a possibilidade de partir à descoberta do
Dão e usufruir dos seus encantos e sabores. “A Rota dos Vinhos do Dão foi criada pela CVR Dão,
para permitir aos visitantes explorar da melhor forma a região, conhecer os seus ex-libris, as
suas quintas, experiências de enoturismo e, claro os vinhos. Com o lançamento da APP
continuamos o trabalho de divulgação do trabalho dos nossos agentes, mas também da região,
onde há tanto por explorar”, refere Arlindo Cunha, Presidente da CVR Dão.
A APP está disponível para download no Google Play e App Store, agora é só desvendar tudo
aquilo que a Região tem para oferecer.

Sobre a CVR do Dão:
A Comissão Vitivinícola Regional (CVR) do Dão é a entidade que representa os interesses dos agentes
económicos envolvidos na produção e comercialização dos vinhos (ou outros produtos vínicos) que
possuem a Denominação de Origem Controlada (DOC) Dão. Compete a este organismo garantir a sua
genuinidade e qualidade, pelo que os submete a uma rigorosa coordenação e controlo. Estas atividades
abarcam todo o circuito de produção e comercialização dos vinhos, com presença exclusiva dos Agentes
de Verificação Técnica do Organismo em todas as operações.
Simultaneamente, a CVR do Dão apresenta funções de certificação e autenticação dos vinhos, através da
atribuição de Selos de Garantia, sendo responsável pela sua promoção.
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