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A VIAGEM COMEÇA
THE JOURNEY BEGINS

Aqui começa uma viagem pelo mundo dos Vinhos do Dão.
Respire fundo, encha o peito de ar e deixe-se levar pelos
aromas e sabores dos vinhos que esperam ser
descobertos. Não os faça esperar mais e descubra agora
que o que conta nem sempre é a experiência que se
acumulou, mas aquela que se está prestes a viver.
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Our journey into the world of Dão wines begins here. Breathe deeply,
fill your lungs with air and let yourself be transported by the aromas
and tastes of wines awaiting discovery. Don’t make them wait any longer.
Prepare to discover that what counts is not always past, but also
future experience.

DESCUBRA A
ELEGANTE
MATURIDADE
DOS VINHOS
DO DÃO
DISCOVER
THE ELEGANT
MATURITY OF DÃO
WINES
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REGIÃO
REGION

UM SEGREDO
A DESCOBRIR.
A SUA VIAGEM
COMEÇA AQUI
A SECRET TO
DISCOVER.
YOUR JOURNEY
STARTS HERE
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É bem no centro de Portugal que damos início à viagem,
por meio de arvoredos e serranias. Lancemos o olhar
no horizonte e avistaremos, a um e outro lado, os
contrafortes das serras circundantes.
Trouxe-nos a aventura da viagem por vales e montes,
por caminhos e veredas, até sustermos o passo lá no
alto. E vamos serpentear, em baixo, a elegância de rios,
de ribeiros, de riachos, de fios de água que parecem
desenhar, no fundo silêncio da serra, um espelho sinuoso
que reflete a luz do sol.
Assim é o Dão. Entre o fascínio do granito e a magia
da vinha; entre a imponência da montanha e a fragilidade
do rio que lhe dá o nome; entre o silêncio da história
e a memória que dela guardam os vinhos, nos seus tonéis
sem tempo nem idade. Assim é o Dão. Terra de gentes
e memórias. Terra de história. Terra-mãe de um vinho
que dela herdou a beleza, a magia, o saber, a tradição,
que se alongam num sabor que o tempo não dilui.

Our journey begins in the heart of Portugal, amidst woods and highlands.
Looking out over the horizon the foot hills of surrounding mountains can
be seen on either side.
Our journey brought us through hills and valleys, along trails and
pathways, until we finally reached the summit, from where we can
make out the graceful rivers, streams and brooks winding their way
down below, like strings of water that reflect the light of the sun against
the silent backdrop of the hills like a sinuous mirror.
This is Dão, caught between the fascination of granite and the magic of
the vineyard, between the majesty of the mountain and the fragility of
the river which gives it its name, between the silence of history and the
memories that its wines preserve in their timeless, ageless casks. This
is Dão, a land of people and memories, a land of history, the motherland
of a wine that took from it its beauty, magic, wisdom and tradition and
with them created a taste that time has not diluted.
We bring the elegance in our eyes, on our palate, in our soul,
the elegance of a velvety, magical aroma that lasts like few others:
the drawn out taste of Dão.
A longlasting pleasure.

Trazemos no olhar, na boca, na alma, a elegância de um
aroma aveludado e mágico que perdura como poucos:
um longo sabor a Dão.
Um prazer que perdura.
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SOLO E CLIMA
SOIL AND CLIMATE

No Dão, a natureza foi particularmente generosa.
As vinhas estão instaladas em terrenos de baixa
fertilidade, predominantemente graníticos com diversos
afloramentos xistosos que surgem a sul e a poente
da Região. Ainda que se encontre implantada em altitudes
que rondam os 800 metros, é entre os 400 – 500 que
vegeta em maior quantidade.
O acidentado do terreno, circundado por um conjunto
de grandes serras que o protegem das influências
exteriores (a poente encontra-se a serra do Caramulo,
a sul a luxuriante Buçaco, a norte a serra da Nave e a leste
a imponente Estrela), constituem uma importante barreira
às massas húmidas do litoral ou aos agrestes ventos
continentais. O minifúndio e a exuberante vegetação com
verde de todas as tonalidades, que vai alternando com
rocha, contribuem para o quase anonimato da vinha na
paisagem. E, no entanto, as videiras estão lá plantadas em
cerca de 18.000 hectares, numa área geográfica de
In the Dão region, nature has been particularly generous.
The vineyards are located on soil with poor fertility, mainly granite with
several schist outcrops which rise to the south and west of the region.
Although they can be found at altitudes of around 800 metres, it is
between 400 and 500 metres that the vines grow best.
The irregularities of the ground, surrounded by a set of major hill ranges
that shelter it from outside influences (Serra do Caramulo to the west,
luxuriant Buçaco to the south, Serra da Nave to the north and imposing
Serra da Estrela to the east), form an important barrier to the coastal
rain and to the aggressive continental winds. The small rural properties
and exuberant vegetation in all shades of green, alternating with rock,
contribute to the almost anonymous nature of the vineyards within the
landscape. In fact, there are around 18.000 hectares of vines planted
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388 000 hectares onde as gentes do Dão aproveitam
as excelentes condições edafo-climáticas para explorar
a sua ancestral aptidão agrícola.
A rede hidrográfica da Região caracteriza-se por um
traçado rígido indicando um ajustamento claro à estrutura
do relevo por onde correm os três principais rios da região
– O Dão, o Mondego e o Alva – cujos cursos apresentam
um grande paralelismo enquanto percorrem todo o maciço
granítico. O clima, não obstante ser temperado, é frio
e chuvoso no Inverno e muito quente e seco no Verão,
havendo contudo variações microclimáticas de grande
importância para a qualidade dos vinhos, onde se
enquadram as sub-regiões de Alva, Besteiros, Castendo,
Serra da Estrela, Silgueiros, Terras de Azurara e Terras de
Senhorim. Encontram-se assim reunidas condições únicas
para a produção de vinhos com características próprias
e bem definidas.

in a 388,000 hectare area where the local population take advantage
of the climate and put their ancient agricultural skills to work on the
excellent soil.
The regional river network is characterised by a rigid layout that clearly
shows an adaptation to the structure of the land through which the region’s
three main rivers - the Dão, the Mondego and the Alva - flow, and whose
paths often run parallel as they course throughout the granite massif.
The climate, although temperate, is cold and rainy in winter and very hot
and dry in summer, but with major microclimate variations that are very
important to the quality of the wines and which affect the sub-regions of
Alva, Besteiros, Castendo, Serra da Estrela, Silgueiros, Terras de Azurara
and Terras de Senhorim. The result is a set of unique conditions which
make wines of well defined and unmistakeable characteristics.
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PERCURSOS
PATHS

A Região Demarcada do Dão, instituída em 1908,
merece ser visitada com atenção. Primeiro, porque
as vinhas estão escondidas pelos pinheiros, pelas giestas,
pelos silvados, através de muros de pedra. Sentados num
automóvel, ficamos a cerca de um metro do solo.
Vimos muito pouco ou nada. Há que partir à descoberta:
encontrar os homens, pisar a terra e respirar a magia
de uma adega. O percurso da viagem segue por serras
e povoados, por caminhos de montanha ou por ruas
de vilas históricas, pelas estreitas veredas dos montes
ou pelas margens dos rios.

The Dão Demarcated Region was set up in 1908 and is worth a careful
visit. Firstly, because the vineyards lie hidden by pine trees, broom,
brushwood or walls. Sitting in a car, one metre above the ground, one
sees very little or nothing at all. We must set off to explore, to find
people, tread the earth and breathe the magic of a winery. Our route will
take in mountains and villages, go along mountain paths or the streets
of historical towns, narrow mountain trails or riverbanks.

Percorremos cidades e aldeias, vilas e lugares, ermos
sem nome ou castros de nobreza antiga. Andamos
por terras de Penalva, de Tábua, de Santa Comba;
espreitamos os recantos de Aguiar da Beira, de Fornos
de Algodres, de Gouveia, de Sátão, de Seia; detemo-nos
em Carregal do Sal, em Arganil, em Mangualde; vamos
a Nelas, Oliveira do Hospital, Mortágua e a Tondela.
Provamos o vinho em quintas ou adegas atrás de austeras
fachadas entre brasões e cantarias. Depois, não há duas
quintas iguais e cada uma é um universo definido.
Por último existe Viseu, museu vivo, cidade de arte
e cidade capital disto tudo. Isto tudo é o que cabe dentro
das grandes serras envolventes que protegem, fecham
e guardam os segredos.

We will sample the wine on estates or in wineries behind austere
façades with coats of arms and stonework, and we will see that no two
estates are the same, that each one is a world unto itself. Finally, there
is Viseu, a living museum, a city of art and the capital of the region.
And all this fits into the large surrounding hill ranges which protect,
seal off and guard its secrets.

We will pass through cities and villages, small towns and hamlets,
nameless places, wasteland and noble castles. We will walk through
the lands of Penalva, Tábua and Santa Comba; peek into the corners
of Aguiar da Beira, Fornos de Algodres, Gouveia, Sátão and Seia;
linger in Carregal do Sal, Arganil and Mangualde and go to Nelas,
Oliveira do Hospital, Mortágua and Tondela.

Because only in secret can you produce a masterpiece: Dão wine.

Aliás, só em segredo se produz uma obra prima:
o vinho do Dão.
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VINOTERAPIA
E TERMALISMO
WINE THERAPY AND SPAS

Descoberto pelos franceses, o uso do vinho como base
para tratamentos dermatológicos e de relaxamento tem
vindo a reunir um número crescente de adeptos em
Portugal, e em particular na região do Dão. Os polifenóis
que se encontram na uva apresentam valiosos atributos
para o cuidado da pele, quando incorporados nas fórmulas
cosméticas. Dotados de um forte poder antioxidante,
conferem luminosidade e vitalidade à pele cansada,
tonificando-a e aliviando o stress. Esta pode constituir
uma interessante alternativa para o visitante que, através
do contacto directo com distintos tipos de extractos de
uva, molhos, vinhos ou óleos derivados, pode mergulhar
no verdadeiro espírito da Região e desfrutar de uma
agradável experiência terapêutica.

Na região do Dão, devido às suas características
geológicas particulares, é possível encontrar águas
termais em abundância. Estas águas são famosas
pelas suas propriedades terapêuticas em casos de
reumatismos, artroses, problemas de pele ou doenças
do aparelho respiratório e digestivo, o que se deve
à sua riqueza mineralógica e pureza química.
Para além do tratamento de saúde física, a ida a uma
das estâncias termais do Dão pode também revelar-se
uma excelente alternativa para o combate ao stress,
proporcionando aos seus visitantes momentos
de repouso, bem-estar e lazer, num ambiente que reúne
esplendor natural, profissionais qualificados, técnicas
e equipamentos avançados.

Discovered by the French, the use of wine as a basis for dermatological
treatments and relaxation has found an increasing number of fans in
Portugal, particularly in the Dão region. The polyphenols found in grapes
have valuable skin care properties when included in cosmetic creams.
With a strong antioxidant capacity they enlighten and refresh tired skin
by toning it and alleviating stress. This offers an interesting alternative
for the visitor who, through direct contact with different types of grape
extracts, wines or their oils, can plunge into the true spirit of the region
and take advantage of a pleasant therapeutic experience.

Given the specific geological features of the Dão region, one finds a
great number of thermal springs in the area. These waters are famous
for their therapeutic properties for cases of rheumatism, arthritis, skin
conditions or respiratory and digestive disorders, thanks to their mineral
wealth and chemical purity.
Besides treating your physical health, a trip to one of these thermal
springs in the Dão region can also be an excellent alternative when
dealing with stress, as it enables visitors to rest, relax and concentrate
on their well-being in an atmosphere combining natural beauty,
qualified professionals and advanced techniques and equipment.
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GASTRONOMIA
FINE DINING

A gastronomia é claramente um dos principais atractivos
da região do Dão, destacando-se a sua grande variedade,
requinte, criatividade e influência conventual. O vinho
assume papel determinante como acompanhante perfeito,
realçando sabores, e participando mesmo na confecção
de alguns pratos. Os sabores fortes da Gastronomia são
condimentados com a delicadeza das ervas aromáticas.
Experimente o arroz de carqueja, o arroz de míscaro,
o entrecosto de vinha d’alhos, migas à lagareiro,
os enchidos tradicionais e o incontornável cabrito
assado no forno de lenha. Prove as trutas e o bacalhau
ou petisque a broa de milho ou o pão de centeio com o
delicioso queijo Serra da Estrela. Finalize com leite creme,
arroz doce e não deixe de provar as castanhas
de ovos, os pastéis de feijão de Mangualde, a maçã Bravo
de Esmolfe ou da Beira Alta.
Numa terra assim, até é pecado não comer!

Harmonia entre os vinhos e as iguarias...
Combinar vinhos com iguarias não pode ser considerada
uma das tarefas mais fáceis do mundo, exigindo tanto um
conhecimento amplo sobre vinhos como também sobre
opções gastronómicas. Trata-se portanto de um assunto
que exige uma certa preparação e experiência,
que não devem porém ser confundidas com respeito
excessivo às regras ou temor de experimentar e criar.
Quando se trata de comidas regionais, o problema está
resolvido por si só: peixes - vinhos brancos da Região;
carnes - vinhos tintos da Região. No entanto, devemos
escolher vinhos mais frescos (frutados) com peixes de
sabor ao mar e vinhos com mais corpo e maior graduação
alcoólica para peixes mais condimentados. Em relação
à carne, é um pouco semelhante: os vinhos tintos mais
jovens para carnes menos condimentadas, vinhos tintos
com mais idade para carnes mais condimentadas.

Food is clearly one of the main attractions of the Dão region with its
great variety, refinement, creativity and monastic influences. Wine plays
an important role as the perfect accompaniment to food, drawing out
flavours and even forming one of the ingredients in some dishes. Strong
flavours are seasoned with the delicacy of fragrant herbs. Try the arroz
de carqueja and arroz de míscaro (rice dishes), entrecosto de vinha
d’alhos (ribs in a garlic and wine marinade), migas à lagareiro (a
traditional accompaniment made from bread crumbs), traditional
enchidos (smoked sausages) and the cabrito assado - kid roasted in a
wood oven, a must! Try trout or salt cod; snack on corn or rye bread with
the delicious Serra da Estrela cheese. Finish off with crème caramel, rice
pudding and make sure you try the sweet castanhas de ovos or the bean
pastries (pasteis de feijão) from Mangualde, or, if you prefer fresh fruit,

Matching Food and Wine
Combining wines with particular dishes is not one of the easiest
tasks in the world, as it requires a wide knowledge of wines and culinary
choices. This is therefore a matter that requires a certain amount
of preparation and experience, which should not be confused with
excessive respect for rules or a fear of experimenting and inventing.
When dealing with regional fare, the problem can be solved in this way:
fish - white wines from the region; meat - red wines from the region.
However, you should choose lighter (fruity) wines for fish that taste
of the sea and wines with more body and higher alcohol content for
more highly seasoned fish dishes.

a Bravo de Esmolfe or Beira Alta apple.
In a region like this, eating is no sin!
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AVENTURA E NATUREZA

GOLFE E HIPISMO

ADVENTURE AND NATURE

GOLF AND HORSE RIDING

O facto do Dão ser uma região repleta de serras e rios
de grande beleza e diversidade, torna-o num palco
natural perfeito para a prática de actividades lúdicas
e desportivas de forma saudável e tranquila. Várias
empresas apresentam já um vasto número de programas
de interacção com o ambiente e costumes locais, em
paraísos paisagísticos como a Serra da Estrela, do
Caramulo, do Buçaco, da Lapa, do Açor, de Arganil ou da
Lousã, e rios como o Dão, o Mondego, o Vouga, o Alva, o
Paiva ou o Teixeira. Os visitantes têm ao seu dispor um
conjunto de serviços que incluem, por exemplo, desportos
aquáticos como natação, canoagem, rafting e canyoning,
e desportos de montanha como escalada, rappel, slide,
paintball ou orientação, para além de passeios pedestres,
de BTT, de Todo-o-Terreno ou de charrete.

Na sequência do estatuto de elegância e requinte
distintivos do Dão e, em particular, dos seus vinhos,
o visitante da Região tem também ao seu dispor duas
magníficas ofertas desportivas: o Golfe e o Hipismo.
Enquadrado na beleza natural das serras do Caramulo
e da Estrela, o Golfe Montebelo, em Viseu, apresenta um
dos poucos campos de 27 buracos em Portugal, traçado
com um estatuto de relevo no panorama golfista nacional
e internacional, que recebe regularmente torneios
associados a marcas de grande notoriedade.

The fact that Dão is a region full of mountains and rivers of great beauty
and diversity, makes it a natural stage perfect for the practice of leisure
and sports activities in a healthy and quiet. Several companies already
have a large number of programs to interact with the local environment
and customs, in scenic paradises such as Serra da Estrela, Caramulo,
Buçaco, Lapa, Azores, Arganil or Lousã, and rivers such as Dão , Mondego, Vouga, Alva, Paiva or Teixeira. Visitors have at their disposal a range
of services that include, for example, water sports such as swimming,
canoeing, rafting and canyoning, and mountain sports such as climbing,
abseiling, slide, paintball or orienteering, as well as hiking, mountain
biking , All-terrain or cart.

Following the status of Dão’s distinctive elegance and refinement, and in
particular its wines, the visitor to the Region also has at its disposal two
magnificent sports offerings: Golf and Horse Riding. Surrounded by the
natural beauty of the Caramulo and Estrela mountains, the Montebelo
Golf in Viseu boasts one of the few 27-hole courses in Portugal, with
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Na mesma linha de excelência, o Centro Hípico Montebelo
dispõe de meios de qualidade para a prática de variadas
actividades equestres. Permite a estadia e o tratamento
de cavalos, bem como a sua aprendizagem e passeio,
ao mesmo tempo que reúne as condições ideais
para a realização das mais importantes competições,
sejam com picadeiro coberto, picadeiros de ar livre,
paddock ou campo de saltos olímpico e Clube Hípico.

a prominent status in the national and international golfer panorama,
which regularly hosts tournaments associated with brands of great
notoriety. In the same line of excellence, Montebelo Horse Riding Center
has quality means for the practice of various equestrian activities. It
allows the stay and the treatment of horses, as well as their learning
and walking, at the same time that it meets the ideal conditions for the
most important competitions, be with indoor riding stables, open air
riding stables, paddock or Olympic field of jumps and Riding Club.
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CASTAS E VINHOS
WINES AND GRAPE
VARIETIES

AGORA QUE
AS CASTAS
NÃO SÃO SÓ
CONVERSA DE
ESPECIALISTAS
BECAUSE
GRAPE VARIETIES
ARE NOT ANYMORE
A MATTER
OF CONVERSATION
FOR EXPERTS
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TOURIGA NACIONAL

ALFROCHEIRO

É, entre as tintas, a casta mais nobre, com o seu berço
na Região do Dão. Dá vinhos de cor retinta intensa, com
tonalidades violáceas quando novos. Os aromas são
intensos, de elevada complexidade, a frutos pretos muito
maduros, com algo de selvagem e silvestres.
Na boca, os vinhos apresentam-se cheios, encorpados,
persistentes, robustos, taninosos e muito frutados quando
jovens. Possuem elevado potencial para envelhecimento
prolongado, adquirindo nessa altura, uma elegância,
um aroma e sabor aveludados inconfundíveis.

Esta casta contribui para o excelente equilíbrio entre
ácidos, açúcar, taninos e boa cor dos vinhos, ao mesmo
tempo que lhes confere aromas frutados e finos, que
lembram morangos bem maduros e que ganham
complexidade com o passar dos anos.

The noblest of the red grape varieties, it gives wines an intense
red colour, with purplish-blue shades when young. The resulting aromas
are intense and highly complex, with traces of very ripe dark fruit
flavours and a hint of the wild and the forest. The wines are full-bodied,
persistent and robust on the palate, with outstanding tannins that are
very fruity when young. They possess great potential for prolonged
ageing as they take on elegance and a distinct velvety aroma and taste.

This grape variety contributes to the excellent balance between acids,
sugars, tannins and a good wine colour, whilst also providing delicate
fruity aromas that are reminiscent of ripe strawberries and take on
greater complexity as time goes by.
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ARAGONEZ– TINTA RORIZ

JAEN

Casta que intensifica os aromas de fruta madura,
confere muita cor e boas graduações alcoólicas. É notório
o excelente equilíbrio marcado pela qualidade dos seus
taninos, assim como o equilíbrio de corpo e acidez,
daí resultando vinhos harmoniosos e muito elegantes,
com elevado potencial de envelhecimento.

Os vinhos a que dá origem são elegantes, com teor
alcoólico regular, intensos de cor e muito macios, dada
a qualidade e suavidade dos seus taninos. Mas é o seu
perfume intenso e delicado, lembrando um pouco a
framboesa, que torna esta casta preciosa.

A grape variety which intensifies the aromas of ripe fruit, providing
plenty of colour and good alcohol levels. It is well-known for its
excellent balance marked by the quality of its tannins and its balance
of body and acidity, resulting in very elegant, harmonious wines with
a great potential for ageing.

The wines made from this variety are elegant, with a regular alcohol
level, bright in colour and very smooth, given the quality and mellowness
of their tannins. But what sets this grape variety apart is its intense,
delicate perfume, with a slight hint of raspberries.
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ENCRUZADO

MALVASIA FINA

Tem a primazia entre as castas brancas. Os vinhos são
de cor citrina, com bom teor alcoólico e com uma grande
delicadeza, elegância e complexidade aromática, com
notas vegetais, florais e minerais. São finos e elegantes
no sabor, denotando um notável equilíbrio álcool/ácidos.
Possuem elevado potencial para o envelhecimento
surpreendendo pela sua frescura e persistência na boca.
É a casta mais equilibrada do Dão.

Possibilita a obtenção de vinhos de cor citrina, com
aromas intensos apesar de simples, com predominâncias
florais, acidez equilibrada e um final elegante, ainda que
de média persistência. Possui um bom potencial para o
envelhecimento, com os seus vinhos a apresentar um
“bouquet” extraordinário, passando a sua cor a amarelo
palha, sendo de realçar a complexidade dos seus aromas
associados a uma finura, equilíbrio e elegância. Misturado
com outras castas do Dão imprime-lhe a “tipicidade”
e a personalidade própria dos vinhos brancos da Região.

This variety ranks first amongst white grape varieties. The wines are
citrus in colour, with a good alcohol level. They are highly delicate and
elegant with complex aromas with vegetable, flower and mineral notes.
Delicate and elegant in taste, they provide a notable alcohol/acidity
balance. They have great potential for prolonged ageing and surprise
you with their freshness and persistence on the palate. This is the most
balanced white grape variety of the Dão region.

Used to obtain citrus-coloured wines, with intense, albeit simple,
mainly flowery aromas, and a balanced acidity and elegant finish
of medium persistency. It has great potential for ageing and its wines
boast an extraordinary bouquet and change to a straw-yellow colour.
Of further note is the complexity of their aromas associated with
delicacy, balance and elegance. Blended with other grape varieties
from Dão, this variety transmits the typicality and special personality
of the white wines of the region.
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BICAL

CERCEAL BRANCO

Com esta casta obtêm-se vinhos de cor amarela, aromas
complexos com boa fruta, finos, relativamente secos
e elegantes, com boa graduação alcoólica e baixa acidez.

Esta casta dá origem a vinhos de cor citrina, aroma
intenso e delicado a fruta, apresentando muita vivacidade
no sabor, fruto da sua acidez. Entra geralmente misturada
com outras castas conferindo-lhes acidez e aromas
característicos.

This grape variety is used to obtain light yellow coloured wines, with
complex, delicate, relatively dry and elegant fruity aromas, and also
provides a good alcohol level and low acidity.

This grape variety produces citrus-coloured wines with an intense,
delicate fruity fragrance, the acidity of which gives it a lively taste.
It is normally blended with other grape varieties to give them acidity
and characteristic aromas.
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AGORA QUE
EXISTE UMA
GRANDE
DIFERENÇA
ENTRE BEBER
E PROVAR
BECAUSE DRINKING
AND TASTING
IS NO LONGER
THE SAME THING

TINTOS

BRANCOS

REDS

WHITES

Agora que rubi é mais do que uma pedra preciosa.
De cor rubi, aroma e sabor complexos e delicados, muito
elegantes e encorpados e com uma acidez excepcional.
Possuem um grande potencial de envelhecimento
apresentando um “bouquet” extraordinário e sabor aveludado.

Agora que o aroma a frutos não é só coisa de pomar.
De cor citrina com aromas frutados, complexos
e delicados. Frescos na boca, com acidez equilibrada
e com final exuberante.

Because ruby is more than just a gem.

Because fruity tastes are no longer confined to the orchard.

Ruby coloured, with a complex, delicate aroma and taste, very elegant
and full-bodied with exceptional acidity. They have great potential for
ageing as they possess an extraordinary bouquet and a velvety taste.

Citrus colour with complex, delicate fruity aromas. Fresh on the palate
with a balanced acidity and exuberant finish.
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ESPUMANTES

ROSÉS

SPARKLING WINES

ROSÉS

Agora que borbulhas são sinal de felicidade.
De aromas frutados e sabores frescos, elegantes,
equilibrados e persistentes. Com bolha fina e persistente
a envolver todas as sensações, apresenta elevado
requinte e sedução.

Agora que rosado já não é só sinónimo de timidez.
Leves com um misto floral e frutado.
Com acidez equilibrada, apresentam-se frescos
e persistentes no sabor.

Because bubbles are a sign of happiness.

Because there is more to pink than blushing.

Fruity fragrances and a fresh, elegant, balanced, long lasting taste.
Delicate, persistent fine bubbles involving all the senses, with a high
degree of refinement and seduction.

Light with a flowery, fruity blend, and a fresh, persistent taste with
balanced acidity.
27
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ROTA
DOS VINHOS
WINE ROUTE

UM SEGREDO
A DESCOBRIR
A SECRET
TO DISCOVER

29

WELCOME CENTER
CONTACTE-NOS CONTACT US
Solar do Vinho do Dão
+ 351 232 410 060
rotadovinho@cvrdao.pt
Provas de vinhos
Loja de vinhos
Marcação de visitas
Wine Tasting
Wine Shop
Visit Bookings
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O Welcome Center acolhe o enoturista e proporciona-lhe uma experiência de prova de vinhos dos diferentes
aderentes da Rota, a possibilidade de compra de vinhos,
visionamento de filmes promocionais e exposições de
arte.

A Rota é constituída por 5 Roteiros organizados
e certificados, caracterizados por uma diversidade
de paisagens, casas senhoriais, adegas ancestrais
e modernas, vilas históricas e rios de águas límpidas.
As vinhas estão escondidas pelos pinheiros, giestas,
silvados, atrás de muros de pedra. Estão divididos por:

A Rota dos Vinhos do Dão tem como objetivo promover
o Enoturismo na Região Demarcada dos Vinhos do Dão.
É constituída por 47 aderentes dispersos pelo território da
Região do Dão, que abrange 16 municípios, desde Arganil
a Aguiar da Beira, onde é possível apreciar todos os
atrativos que a Região tem para oferecer.

Roteiro 1 - Terras de Viseu, Silgueiros e Senhorim
Roteiro 2 - Terras de Azurara e Castendo
Roteiro 3 - Terras de Besteiros
Roteiro 4 - Terras de Alva
Roteiro 5 - Terras de Serra da Estrela

The Welcome Center of the Dão Wine Route welcomes the winetourist
and provides a wine experience of the different adherents of the Route,
with the possibility to purchase wine, see promotional videos and art
exhibitions.

The Route is divided by 5 different routes, organized and certified, with a
diversity of characteristic landscapes, stately homes, ancient and modern cellars, historic villages and beautiful clear water rivers. The vines
are hidden behind pine trees, bushes and stone walls. It’s divided by:

The Dão Wines Route aims to promote the Wine tourism in the demarcated Dão wine Region. It consists in 46 adherents dispersed by the
Dão region, covering 16 municipalities, from Arganil to Aguiar da Beira,
making it possible to admire all the attractivities the Region has to offer.

Route 1 - Terras de Viseu, Silgueiros e Senhorim
Route 2 - Terras de Azurara e Castendo
Route 3 - Terras de Besteiros
Route 4 - Terras de Alva
Route 5 - Terras de Serra da Estrela
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ADEGA COOPERATIVA DE MANGUALDE

ADEGA DE PENALVA DO CASTELO

QUINTA DO MELO

CALVÁRIO - ÍNSUA

T. +351 232 623 845 — W. www.acmang.com
SEGUNDA - SEXTA monday - friday 10:00 - 12:00 — 15:00 - 17:00

T. +351 232 642 264 — W. www.adegapenalva.com
SEGUNDA - SÁBADO monday - saturday

Outros dias e horários com marcação prévia.
Other days and times by appointment.

Marcação prévia.
By appointment.

2/5

2/5

3530-250 MANGUALDE

ROTEIRO itinerary

3550-167 PENALVA DO CASTELO

1/DÃO
QUINTA Nº steading nº

ROTEIRO itinerary

SERVIÇOS
services
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2/DÃO
QUINTA Nº steading nº

SERVIÇOS
services

VISITA À VINHA
vineyard tour

VISITA À ADEGA
winery tour

PROVA DE VINHOS
wine tasting

MEDIATECA
mediateca

EXPOSIÇÕES
exhibitions

CAMINHOS CRUZADOS

CASA DA ÍNSUA

QUINTA DA TEIXUGA, RUA DE CARVALHAL Nº50

ÍNSUA

T. +351 232 940 195 — T. +351 918 652 176 — W. www.caminhoscruzados.net
SEGUNDA - SÁBADO monday - saturday 09:00 - 13:00 — 14:00 - 18:00

T. +351 232 642 222 — W. www.casadainsua.pt
TODOS OS DIAS daily 10:00 - 17:00

Marcação prévia. Possibilidade de realização de eventos de grupo durante o fim de semana, mediante agendamento prévio.
By appointment. Possibility of carrying out group events during the weekend, by prior appointment.

Marcação prévia.
By appointment.

1/5

2/5

3520-011 ALGERÁS - NELAS

ROTEIRO itinerary

3/DÃO
QUINTA Nº steading nº

ROTEIRO itinerary

4/DÃO
QUINTA Nº steading nº

SERVIÇOS
services

SERVIÇOS
services

LOJA DE VINHOS
wine shop

3550-126 PENALVA DO CASTELO

ANIMAÇÃO TURÍSTICA
tourist entertainment

ALOJAMENTO TURÍSTICO
tourist accommodation

RESTAURAÇÃO
restaurant
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CASA DA PASSARELLA

SANTAR VILA JARDIM

R. DE SANTO AMARO, 3

AV. VISCONDESSA DE TAVEIRO

T. +351 238 486 312 — W. www.casadapassarella.pt
SEGUNDA - SEXTA monday - friday 09:00 - 13:00 — 14:00 - 18:00

T. +351 232 942 937 — T. +351 919 662 839 — W. www.santarvilajardim.pt
VERÃO summer TERÇA - DOMINGO tuesday - sunday 10:00 - 19:00
INVERNO winter TERÇA - SÁBADO tuesday - saturday 10:00 - 18:00

Marcação prévia.
By appointment.

Marcação prévia.
By appointment.

6290-093 LAGARINHOS

5/5
ROTEIRO itinerary

3520-127 SANTAR

1/5

5/DÃO
QUINTA Nº steading nº

ROTEIRO itinerary

SERVIÇOS
services
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6/DÃO
QUINTA Nº steading nº

SERVIÇOS
services

VISITA À VINHA
vineyard tour

VISITA À ADEGA
winery tour

PROVA DE VINHOS
wine tasting

MEDIATECA
mediateca

EXPOSIÇÕES
exhibitions

FONTE DE GONÇALVINHO

JULIA KEMPER WINES

R. DE SEIXAL

QUINTA DO CRUZEIRO, OLIVEIRA

T. +351 927 987 802 — T. +351 964 000 598 — W. www.fgoncalvinho.com
SEGUNDA - SEXTA monday - friday 08:30 - 12:30 — 14:30 - 17:00

T. +351 934 457 707 — W. www.juliakemperwines.com
TODOS OS DIAS daily 10:00 - 12:00 — 14:00 - 17:00

Sábado com marcação prévia.
Saturday by appointment.

Marcação prévia.
By appointment.

6270-133 PARENHOS DA BEIRA, SEIA

5/5
ROTEIRO itinerary

3530-239 MANGUALDE

7/DÃO
QUINTA Nº steading nº

SERVIÇOS
services

LOJA DE VINHOS
wine shop

2/5
ROTEIRO itinerary

8/DÃO
QUINTA Nº steading nº

SERVIÇOS
services

ANIMAÇÃO TURÍSTICA
tourist entertainment

ALOJAMENTO TURÍSTICO
tourist accommodation

RESTAURAÇÃO
restaurant
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LADEIRA DA SANTA

LUSOVINI

QUINTA DAS CORGAS

AVENIDA DA LIBERDADE, 15

T. +351 911 827 931 — W. www.ladeiradasanta.com
TODOS OS DIAS daily 09:00 - 18:00

T. +351 232 942 153 — W. www.lusovini.com
SEGUNDA - DOMINGO monday - friday 09:00 - 19:00

Marcação prévia.
By appointment.

Marcação prévia.
By appointment.

3420-23 SÃO JOÃO DA BOAVISTA, TÁBUA

4/5

ROTEIRO itinerary

3530-061 – AREAL, NELAS

2/5

9/DÃO

ROTEIRO itinerary

QUINTA Nº steading nº

SERVIÇOS
services
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10/DÃO
QUINTA Nº steading nº

SERVIÇOS
services

VISITA À VINHA
vineyard tour

VISITA À ADEGA
winery tour

PROVA DE VINHOS
wine tasting

MEDIATECA
mediateca

EXPOSIÇÕES
exhibitions

MADRE DE ÁGUA

MAGNUM VINHOS

VINHÓ

QUINTA DO RIBEIRO SANTO, OLIVEIRA DO CONDE

T. +351 238 490 500 — W. www.quintamadredeagua.pt
TODOS OS DIAS daily

T. +351 232 961 652 — W. www.winemagnum.com
SEGUNDA - SEXTA monday - friday 09:00 - 12:30 — 13:30 - 19:00

Marcação prévia.
By appointment.

Sábado e domingo com marcação prévia. Restauração apenas para grupos de 6-16 pessoas, com marcação prévia.
Saturday and Sunday by appointment. Restaurant only for groups of 6-16 people, with prior reservation.

6290-651 GOUVEIA

5/5
ROTEIRO itinerary

3430-035 CARREGAL DO SAL

11/DÃO
QUINTA Nº steading nº

SERVIÇOS
services

LOJA DE VINHOS
wine shop

3/5
ROTEIRO itinerary

12/DÃO
QUINTA Nº steading nº

SERVIÇOS
services

ANIMAÇÃO TURÍSTICA
tourist entertainment

ALOJAMENTO TURÍSTICO
tourist accommodation

RESTAURAÇÃO
restaurant
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PAÇO DOS CUNHAS DE SANTAR

PEDRA CANCELA

LARGO DO PAÇO

QUINTA DA CARREIRA ALTA, OLIVEIRA DE BARREIROS

T. +351 232 945 452 — W. www.globalwines.pt
TERÇA - SÁBADO tuesday - saturday 11:30 / 15:30 / 18:30
DOMINGO sunday 11:30 / 16:30

T. +351 961 307 232
TODOS OS DIAS daily

3520-121 NELAS

3500-892 VISEU

Marcação prévia.
By appointment.

1/5
ROTEIRO itinerary

1/5

13/DÃO

ROTEIRO itinerary

QUINTA Nº steading nº

SERVIÇOS
services
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14/DÃO
QUINTA Nº steading nº

SERVIÇOS
services

VISITA À VINHA
vineyard tour

VISITA À ADEGA
winery tour

PROVA DE VINHOS
wine tasting

MEDIATECA
mediateca

EXPOSIÇÕES
exhibitions

QUINTA DA BICA

QUINTA DA BOAVISTA

SANTA COMBA DE SEIA

QUINTA DA BOAVISTA

T. +351 238 311 937 — T. +351 214 667 013 — W. www.quintadabica.pt
TODOS OS DIAS daily 10:00 - 18:00

T. +351 919 858 340 — W. www.quintadaboavista.eu
SEGUNDA - SEXTA monday - friday

Marcação prévia.
By appointment.

Marcação prévia.
By appointment.

6270-184 SEIA

5/5

ROTEIRO itinerary

3550-057 PENALVA DO CASTELO

15/DÃO
QUINTA Nº steading nº

SERVIÇOS
services

LOJA DE VINHOS
wine shop

2/5

ROTEIRO itinerary

16/DÃO
QUINTA Nº steading nº

SERVIÇOS
services

ANIMAÇÃO TURÍSTICA
tourist entertainment

ALOJAMENTO TURÍSTICO
tourist accommodation

RESTAURAÇÃO
restaurant
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QUINTA DA BOIÇA

QUINTA DA ESPINHOSA

QUINTA DA BOIÇA

QUINTA DA ESPINHOSA

T. +351 232 671 397 — T. +351 967 130 718 — W. www.quintadaboica.com
SEGUNDA - SEXTA monday - friday 09:00 - 18:00 (17:00 INVERNO winter)

T. +351 965 117 259 — W. www.quintadaespinhosa.pt
SEGUNDA - SEXTA monday - friday* 09:00 - 13:00 — 14:00 - 18:00
TODOS OS DIAS daily**

Com marcação prévia. Restauração e eventos para grupos de 20 ou mais pessoas, com marcação prévia.
By appointment. Restaurant and events for groups of 20 or more people, with prior reservation.

*Loja de Vinhos. Wine Shop
**Marcação prévia. Daily by appointment.

1/5

5/5

3525-058 CANAS DE SENHORIM

ROTEIRO itinerary

6290-632 VILA NOVA DE TAZEM

17/DÃO
QUINTA Nº steading nº

ROTEIRO itinerary

SERVIÇOS
services
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18/DÃO
QUINTA Nº steading nº

SERVIÇOS
services

VISITA À VINHA
vineyard tour

VISITA À ADEGA
winery tour

PROVA DE VINHOS
wine tasting

MEDIATECA
mediateca

EXPOSIÇÕES
exhibitions

QUINTA DA FATA

PALÁCIO ANADIA

VILAR DO SECO

PALÁCIO DOS CONDES DA ANADIA, LARGO CONDE DE ANADIA

T. +351 232 942 332 — T. +351 919 798 341 — W. www.quintadafata.com
SEGUNDA - SEXTA monday - friday 15:00 - 20:00

T. +351 232 622 138 — W. www.palacioanadia.com
SEGUNDA - SEXTA monday - friday Manhãs mornings 10:00 - 11:00 - 12:00
Tardes afternoons 14:00 - 15:00 - 16:00 - 17:00

Marcação prévia.
By appointment.

Marcação prévia.
By appointment.

3520-225 NELAS

2/5
ROTEIRO itinerary

3530-129 MANGUALDE

19/DÃO
QUINTA Nº steading nº

SERVIÇOS
services

LOJA DE VINHOS
wine shop

2/5
ROTEIRO itinerary

20/DÃO

QUINTA Nº steading nº

SERVIÇOS
services

ANIMAÇÃO TURÍSTICA
tourist entertainment

ALOJAMENTO TURÍSTICO
tourist accommodation

RESTAURAÇÃO
restaurant
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QUINTA DA VEGIA

QUINTA DAS CAMÉLIAS

LUGAR DO QUIJÓ, ESMOLFE

RUA DAS AMOREIRAS,9, CABANÕES

T. +351 917 571 521 — T. +351 255 731 085 — W. www.casadecello.pt
SEGUNDA - SEXTA monday - friday 09:00 - 12:00 — 14:00 - 17:00

T. +351 968 877 007 — W. www.quintadascamelias.pt
TODOS OS DIAS daily

Marcação prévia.
By appointment.

Marcação prévia.
By appointment.

3555-074 PENALVA DO CASTELO

2/5

ROTEIRO itinerary

3500-885 VISEU

1/5

21/DÃO

ROTEIRO itinerary

QUINTA Nº steading nº

SERVIÇOS
services
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22/DÃO
QUINTA Nº steading nº

SERVIÇOS
services

VISITA À VINHA
vineyard tour

VISITA À ADEGA
winery tour

PROVA DE VINHOS
wine tasting

MEDIATECA
mediateca

EXPOSIÇÕES
exhibitions

QUINTA DAS MARIAS

QUINTA DE CABRIZ

OLIVEIRA DO CONDE

EN 234 - ZONA INDUSTRIAL

T. +351 935 807 031 — W. www.quintadasmarias.com
SEGUNDA - SEXTA monday - friday 09:30 - 12:00 — 14:30 - 17:00

T. +351 232 961 222 — W. www.cabriz.pt
SEGUNDA - SÁBADO monday - saturday 11:30 / 15:30 / 18:30
DOMINGO sunday 11:30 / 16:30

Marcação prévia.
By appointment.

Marcação prévia.
By appointment.

3430-364 CARREGAL DO SAL

3/5
ROTEIRO itinerary

3430-132 CARREGAL DO SAL

23/DÃO
QUINTA Nº steading nº

SERVIÇOS
services

LOJA DE VINHOS
wine shop

3/5
ROTEIRO itinerary

24/DÃO
QUINTA Nº steading nº

SERVIÇOS
services

ANIMAÇÃO TURÍSTICA
tourist entertainment

ALOJAMENTO TURÍSTICO
tourist accommodation

RESTAURAÇÃO
restaurant
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QUINTA DE LEMOS

QUINTA DE REIS

PASSOS DE SILGUEIROS

OLIVEIRA DE BARREIROS

T. +351 232 951 748 — W. www.quintadelemos.com
SEGUNDA - SEXTA monday - friday

T. +351 914 788 531 — T. +351 966 352 393 — W. www.quintadereis.com
DIARIAMENTE daily

Com marcação prévia. Restauração sexta e sábado ao jantar mediante marcação.
By appointment. Friday and Saturday at dinnertime by appointment.

Marcação prévia.
By appointment.

1/5

1/5

3500-541 SILGUEIROS

ROTEIRO itinerary

3500-892 VISEU

25/DÃO

ROTEIRO itinerary

QUINTA Nº steading nº

SERVIÇOS
services
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26/DÃO
QUINTA Nº steading nº

SERVIÇOS
services

VISITA À VINHA
vineyard tour

VISITA À ADEGA
winery tour

PROVA DE VINHOS
wine tasting

MEDIATECA
mediateca

EXPOSIÇÕES
exhibitions

QUINTA DE S. FRANCISCO

QUINTA DO CARVALHÃO TORTO

QUINTA DE S. FRANCISCO

RUA DR. EURICO DO AMARAL, 39

T. +351 232 431 214 — W. www.chaodesaofrancisco.pt
TODOS OS DIAS daily 09:00 - 18:00

T. +351 915 514 270 — T. +351 914 345 237 — W. www.carvalhaotorto.pt
SEGUNDA - SEXTA monday - friday 09:00 - 12:00 — 14:00 - 18:00

Marcação prévia.
By appointment.

Marcação prévia.
By appointment.

3520-891 LOUROSA DE CIMA, SÃO JOÃO DE LOUROSA

1/5

ROTEIRO itinerary

27/DÃO
QUINTA Nº steading nº

SERVIÇOS
services

LOJA DE VINHOS
wine shop

3520-050 NELAS

1/5

ROTEIRO itinerary

28/DÃO
QUINTA Nº steading nº

SERVIÇOS
services

ANIMAÇÃO TURÍSTICA
tourist entertainment

ALOJAMENTO TURÍSTICO
tourist accommodation

RESTAURAÇÃO
restaurant
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QUINTA DO CERRADO

QUINTA DO MEDRONHEIRO

R. DO CERRADO, OLIVEIRINHA

SOUTULHO

T. +351 232 968 224 — W. www.quintadocerrado.com
SEGUNDA - SEXTA monday - friday 09:00 - 18:00

T. +351 232 952 300 — W. www.quintadomedronheiro.pt
SEGUNDA - SEXTA monday - friday

Marcação prévia.
By appointment.

Marcação prévia.
By appointment.

3430 CARREGAL DO SAL

3/5

ROTEIRO itinerary

3510-744 SÃO CIPRIANO

1/5

29/DÃO

ROTEIRO itinerary

QUINTA Nº steading nº

SERVIÇOS
services
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30/DÃO
QUINTA Nº steading nº

SERVIÇOS
services

VISITA À VINHA
vineyard tour

VISITA À ADEGA
winery tour

PROVA DE VINHOS
wine tasting

MEDIATECA
mediateca

EXPOSIÇÕES
exhibitions

QUINTA DO PENEDO DOS MOUROS

QUINTA DO PERDIGÃO

AV. DO CALVÁRIO, 4, S.MIGUEL DO OUTEIRO

PINDELO DE SILGUEIROS

T. +351 231 511 267 — T. +351 962 696 629 — W. www.arcosrei.pt
SEGUNDA - SEXTA monday - friday 10:00 - 12:00 — 15:00 - 17:00

T. +351 919 565 781 — W. www.quintadoperdigao.com
TODOS OS DIAS daily

Marcação prévia.
By appointment.

Marcação prévia.
By appointment.

3460-456 TONDELA

3/5

ROTEIRO itinerary

31/DÃO
QUINTA Nº steading nº

SERVIÇOS
services

LOJA DE VINHOS
wine shop

3500-543 SILGUEIROS - VISEU

1/5

ROTEIRO itinerary

32/DÃO
QUINTA Nº steading nº

SERVIÇOS
services

ANIMAÇÃO TURÍSTICA
tourist entertainment

ALOJAMENTO TURÍSTICO
tourist accommodation

RESTAURAÇÃO
restaurant
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QUINTA DO SOBRAL

QUINTA DOS CEDROS

AV. 25 DE ABRIL

RUA DA QUELHA, 1, CASAL SANDINHO

T. +351 914 553 766
TODOS OS DIAS daily 09:00 - 19:00

T. +351 965 050 115
SEGUNDA - SEXTA monday - friday 09:00 - 18:00

Marcação prévia.
By appointment.

Marcação prévia. Restauração para grupos de mínimo 10 pessoas, com marcação prévia.
By appointment. Restaurant for groups of minimum 10 people, with prior reservation.

3520-113 SANTAR

1/5

ROTEIRO itinerary

3530-022 ALCAFACHE, MANGUALDE

2/5

33/DÃO

ROTEIRO itinerary

QUINTA Nº steading nº

SERVIÇOS
services
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34/DÃO
QUINTA Nº steading nº

SERVIÇOS
services

VISITA À VINHA
vineyard tour

VISITA À ADEGA
winery tour

PROVA DE VINHOS
wine tasting

MEDIATECA
mediateca

EXPOSIÇÕES
exhibitions

QUINTA DOS MONTEIRINHOS

QUINTA DOS PENASSAIS

RUA DA BARROCA S\N

CUMIEIRA, S. JOÃO DE LOUROSA

T. +351 924 141 084
SEGUNDA - SEXTA monday - friday 09:30 - 17:30

T. +351 917 820 482 — T. +351 232 460 235 — W. www.quintadospenassais.com
TODOS OS DIAS daily 09:00 - 12:00 — 14:00 - 19:00

Outros dias, Sábado, domingo e feriados com marcação prévia.
Other days, Saturday, Sunday and holidays by appointment.

Marcação prévia.
By appointment.

2/5

1/5

3530-310 MOIMENTA MACEIRA DÃO

ROTEIRO itinerary

3500-887 VISEU

35/DÃO
QUINTA Nº steading nº

SERVIÇOS
services

LOJA DE VINHOS
wine shop

ROTEIRO itinerary

36/DÃO
QUINTA Nº steading nº

SERVIÇOS
services

ANIMAÇÃO TURÍSTICA
tourist entertainment

ALOJAMENTO TURÍSTICO
tourist accommodation

RESTAURAÇÃO
restaurant
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QUINTA DOS ROQUES

QUINTA MENDES PEREIRA

RUA DA PAZ, ABRUNHOSA DO MATO

QUINTA DA SOBREIRA - OLIVEIRA DO CONDE

T. +351 232 614 500 — W. www.quintaroques.pt
SEGUNDA - SEXTA monday - friday 10:00 — 17:30

T. +351 939 559 990 — T. +351 232 969 202 — W. www.qmp.com.pt
TODOS OS DIAS daily

Marcação prévia.
By appointment.

Marcação prévia.
By appointment.

3530-050 CUNHA BAIXA

2/5

ROTEIRO itinerary

3430-350 CARREGAL DO SAL

3/5

37/DÃO

ROTEIRO itinerary

QUINTA Nº steading nº

SERVIÇOS
services
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38/DÃO
QUINTA Nº steading nº

SERVIÇOS
services

VISITA À VINHA
vineyard tour

VISITA À ADEGA
winery tour

PROVA DE VINHOS
wine tasting

MEDIATECA
mediateca

EXPOSIÇÕES
exhibitions

QUINTA DA FALORCA

QUINTA VALE DO CESTO

PINDELO DE SILGUEIROS

RUA DO CORTINHAL, N.º 39 APT. 70

T. +351 232 950 090 — T. +351 934 824 710
SEGUNDA - SEXTA monday - friday 10:30 - 12:00 — 14:00 - 18:00

T. +351 911 084 392 — W. www.quintavaledocesto.pt
TODOS OS DIAS daily 10:00 - 12:30 — 14:30 - 17:30

Marcação prévia.
By appointment.

Sábado e domingo com marcação prévia.
Saturday and Sunday by appointment

3500-543 SILGUEIROS

1/5
ROTEIRO itinerary

3405-305 OLIVEIRA DO HOSPITAL

39/DÃO
QUINTA Nº steading nº

SERVIÇOS
services

LOJA DE VINHOS
wine shop

4/5
ROTEIRO itinerary

40/DÃO
QUINTA Nº steading nº

SERVIÇOS
services

ANIMAÇÃO TURÍSTICA
tourist entertainment

ALOJAMENTO TURÍSTICO
tourist accommodation

RESTAURAÇÃO
restaurant
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QUINTAS DE SIRLYN

CASA AMÉRICO - QUINTA DO PAÇO

AV. DA BELA VISTA/R. DO LINHAR, SANTA OVAIA DE CIMA

QUINTA DO PAÇO, NESPEREIRA

T. +351 965 130 695 — W. www.sirlyn.com
SEGUNDA - SEXTA monday - friday 14:00 - 18:00

T. +351 238 481 180 — W. www.casaamerico.pt
SEGUNDA - SEXTA monday - friday

Marcação prévia.
By appointment.

Marcação prévia.
By appointment.

3460-020 TONDELA

3/5

ROTEIRO itinerary

5/5

41/DÃO
QUINTA Nº steading nº

ROTEIRO itinerary

SERVIÇOS
services

54

6290-208 GOUVEIA

42/DÃO
QUINTA Nº steading nº

SERVIÇOS
services

VISITA À VINHA
vineyard tour

VISITA À ADEGA
winery tour

PROVA DE VINHOS
wine tasting

MEDIATECA
mediateca

EXPOSIÇÕES
exhibitions

SOC. AGRÍCOLA BOAS QUINTAS

SOITO WINES

QUINTA DA GIESTA, R. DR. LOPES MORAIS, 4

QUINTA DO SOITO, TIBALDE, MANGUALDE

T. +351 231 921 076 — W. www.boasquintas.com
SEGUNDA - SEXTA monday - friday 10:00 - 13:00 — 14:00 - 18:00

T. +351 919 185 700 — W. www.soitowines.com
SEGUNDA - SEXTA monday - friday 09:00 - 18:00

Marcação prévia.
By appointment.

Sábado e domingo com marcação prévia.
Saturday and Sunday by appointment

3450-153 MORTÁGUA

3/5
ROTEIRO itinerary

43/DÃO
QUINTA Nº steading nº

SERVIÇOS
services

LOJA DE VINHOS
wine shop

3530-071 FORNOS DE MACEIRA DÃO

2/5
ROTEIRO itinerary

44/DÃO
QUINTA Nº steading nº

SERVIÇOS
services

ANIMAÇÃO TURÍSTICA
tourist entertainment

ALOJAMENTO TURÍSTICO
tourist accommodation

RESTAURAÇÃO
restaurant
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SOLAR DO VINHO DO DÃO

UDACA

WELCOME CENTER
RUA DR. ARISTIDES SOUSA MENDES, FONTELO

QUINTA DA MISERICÓRDIA

T. +351 232 410 060 — W. www.rotavinhosdao.pt
SEGUNDA - SÁBADO monday - saturday (winter)
TERÇA - SÁBADO tuesday - saturday (summer)

T. +351 232 467 060 — W. www.udaca.pt
SEGUNDA - SEXTA monday - friday 09:00 - 12:00 — 14:00 - 17:00

Horário: consultar página web
Schedule: consult the website

Marcação prévia.
By appointment.

ESTRADA PRINCIPAL DO PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES 3500-322 VISEU

3501-908 VISEU

1/5

ROTEIRO itinerary

1/5

45/DÃO
QUINTA Nº steading nº

ROTEIRO itinerary

SERVIÇOS
services
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46/DÃO
QUINTA Nº steading nº

SERVIÇOS
services

VISITA À VINHA
vineyard tour

VISITA À ADEGA
winery tour

PROVA DE VINHOS
wine tasting

MEDIATECA
mediateca

EXPOSIÇÕES
exhibitions

QUINTA DA TABOADELLA
SILVÃ DE CIMA

LUGAR DE MOINHOS DA SERRA, Nº1

3560-215 SATÃO

6290-411, S.PAIO – GOUVEIA

T. +351 967 116 877 — T. +351 232 244 000 — W. www.taboadella.pt
SEGUNDA - SEXTA monday - friday 11:30 - 16:00
Marcação prévia.
By appointment.

2/5

ROTEIRO itinerary

TEXTURA WINES

T. +351 238 011 259 — W. www.texturawines.pt
SEGUNDA - SEXTA monday - friday 10:00 - 12:00 | 14:00 – 17:00
Marcação prévia.
By appointment

47/DÃO
QUINTA Nº steading nº

SERVIÇOS
services

LOJA DE VINHOS
wine shop

ANIMAÇÃO TURÍSTICA
tourist entertainment
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DESCARREGUE

REGISTE AQUI AS SUAS VISITAS
REGISTER HERE YOUR VISITS
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59

60

DÃO WINE ROUTE
A SECRET TO DISCOVER
YOUR JOURNEY STARTS HERE

DÃO,
UM SEGREDO
A DESCOBRIR
A SUA VIAGEM COMEÇA AQUI.

COMEÇE A VIAGEM, COM O ROTEIRO SEMPRE À MÃO.
DESCARREGUE JÁ A APLICAÇÃO
DÃO ROTA DOS VINHOS
DAOWINES | VINHOSDODÃO

#vinhosdodao

