PROGRAMA VÁLIDO DE: 1 SETEMBRO A 15 OUTUBRO
PROGRAM VALID FROM 1st SEPTEMBER TO 15th OCTOBER

DOURO’VINDIMAS/HARVEST’12
PROGRAMA/ PROGRAM:

- UM DIA NAS -

VINDIMAS
- ONE DAY IN THE HARVEST
D O U R O

9h30 Receção na Quinta do Portal
Após a chegada a Quinta do Portal, será fornecido
o Kit Vindimas (Chapéu, luvas, garrafa de agua, e
tesoura de poda).
Reception at 9h30 a.m. at Quinta do Portal
Upon arrival at Quinta do Portal, the Harvest kit will
be provided (hat, gloves, bottle of water, and pruning
shears).
10h00 Visita às Vindimas
Partida da Quinta do Portal em direção as vinhas
em transporte adequado, para a participação
nas mesmas.
Pequeno passeio pedestre pelas vinhas até
ao local onde se realiza a vindima, acompanhados
de uma guia.
Visita, com explicação sobre as diferentes
castas, manuseamento das mesmas, e seguinte
participação no corte da uva.
Regresso a Quinta do Portal.
10h00 Visit to Harvest
Departure to the vineyard.
Explanation of the different grapes and Douro
vineyards, how to cut and handle the grapes.
Participation in the “Vindima”.
13h30 Almoço das Vindimas
Almoço na Quinta do Portal, tradicional
desta época, acompanhado de um vinho
da Quinta do Portal.
13h30 Harvest lunch
Traditional harvest lunch at the Quinta do Portal
restaurant.
16h30 Visita Guiada à Adega
Após o almoço os convidados realizarão
uma visita guiada à adega, vinificação e linha
de engarrafamento.
16h30 Guided tour to the winery
After lunch guests will tour the winery facilities
and see the grapes being processed.

A visita conta com a presença de um guia,
que apresentará as nossas instalações, bem como
o modo de produção do vinho (receção de uvas,
vinificação, balseiros de armazenamento,
e linha de engarrafamento).
The visit is accompanied by a guide that will introduce
our facilities as well as the method of production of
the wine (reception of grapes, winemaking, storage
vats, and bottling line).
17h30 Prova de Vinhos do Porto
Prova de Vinhos do Porto, uma comparação
entre as diferentes categorias do mais emblemático
produto do Douro.
A prova será composta por :
Portal Fine White
Portal 10 Anos
LBV
17h30 Port wine tasting
Portal Fine White Port
Portal 10 Year Old Aged Tawny Port
Portal LBV Port
19h00 Jantar
Jantar Gourmet na Quinta do Portal, sugerido
pelo Chef Milton Ferreira.
19h00 Dinner
Gourmet dinner at Quinta do Portal, suggested
by Chef Milton Ferreira.
21h00 Lagaradas
A pisa tradicional da uva, num lagar de granito
convida todos a participarem, sendo disponibilizado
todo o material necessário para a higiene e conforto
dos participantes.
21h00 ”Lagaradas”- The traditional grape
foot-treading in a granite “lagar”. Everyone is invited
to participate.

Receção, visita às vindimas, almoço de vindima, visita ao Armazém de Envelhecimento,
jantar, lagarada/ Reception, Visit to the vineyards, lunch, winery and cellars tour, dinner, lagarada

		

						

Total com Jantar e Lagarada/ Total with Dinner			
Total sem Jantar e Lagarada/ Total without Dinner 		

		
			

Ao inicio da tarde, realizar-se-á uma visita
à Adega da Quinta do Portal visitando
a vinificação, o Armazém de Envelhecimento,
terminando com uma prova de vinhos
do Porto. Depois de um Jantar Gourmet,
inicia-se a Lagarada, acompanhada de
um grupo etnográfico apenas para um grupo
mínimo de 12 pessoas.
Caso queiram participar nos trabalhos
agrícolas, será fornecido um kit Vindimas
(chapéu, luvas, garrafa de água e tesoura de
poda). A todos os participantes, pedimos
que utilizem calçado e vestuário confortável.

PREÇOS DO PROGRAMA UM DIA NAS VINDIMAS
RATES FOR “ONE DAY IN THE HARVEST PROGRAM”
INCLUÍ/ INCLUDES					 Preço por pessoa/ Price per person
			

Sendo as Vindimas um evento que
caracteriza o Douro queremos que passe
uma manhã em contacto com o campo
participando no corte da uva, fechando
com um revigorante almoço.

€ 85,00
€ 55,00

Nota/Note: Os preços incluem IVA à taxa legal em vigor/ Prices include IVA (VAT).

www.quintadoportal.com

The harvest (Vindima) is a unique event
in the Douro. We invite you to spend a
morning in the field by participating in the
“Vindima”, followed by a reinvigorating lunch.
After lunch, you’ll have the opportunity
to visit Quinta do Portal winery and cellars
and then taste our Port wines.
A gourmet dinner follows, and then starts
the pinnacle of the day, the “Lagarada”
(foot-treading the grapes) accompanied by
an ethnographic group (minimum booking
of 12 people is required).
All participants, please use shoes and
comfortable clothes. Shorts are required
for the “Lagarada”.
..............

ESPECIAL VINDIMAS - RESTAURANTE
HARVEST SPECIAL - RESTAURANT
# 40,00/Pax
# 15,00/Criança/ Child (até aos 12 anosl) (under 12)

