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EXPERIÊNCIAS VÍNICAS

Os programas de visitas enoturísticas e provas de vinhos da Boas Quintas desenvolvem-se nos 12 
hectares de vinha na região do Dão e na moderna adega implantada na Quinta da Giesta, em Mortágua. 
Visitas guiadas à adega com explicação do projeto Boas Quintas e processos de vinificação, seguida de 
prova de vinhos comentada, com uma duração aproximada de 1h a 1h30m. A experiência O Meu Vinho 
demora cerca de 2h-2h30m.

Todas as experiências podem ser adaptadas.

Experiência Quinta da Giesta 4.50€/PESSOA

Prova composta por 1 vinho branco, 1 vinho rosé e 1 vinho tinto representativos da região do Dão.

[Quinta da Giesta Branco, Quinta da Giesta Rosé e Quinta da Giesta Tinto]

Experiência Boas Quintas 9.50€/PESSOA

Prova composta por 3 vinhos brancos e 3 vinhos tintos capazes de evidenciar a influência das regiões 
vitivinícolas portuguesas nos diferentes vinhos.

[Morgado de Bucelas (Bucelas), Fonte do Ouro Branco (Dão), Pica Peixe Branco (Península de Setúbal) 
e Cytisus (Douro), Fonte do Ouro Tinto (Dão), Gamo (Alentejo)]

Experiência Fonte do Ouro 15€/PESSOA

Prova composta por 2 vinhos brancos, 2 vinhos tintos e 1 vinho doce da gama de vinhos de topo do Dão.

[Fonte do Ouro Branco, Fonte do Ouro Encruzado, Fonte do Ouro Tinto, Fonte do Ouro Tinto Reserva e 
Fonte do Ouro Colheita Tardia]

Experiência Jogo dos Aromas 20€/PESSOA

Uma caixa com diversos aromas e … adivinhe os aromas do vinho apresentado!

Se adivinhar 3 em 5 aromas, recebe uma garrafa Magnum (da nossa seleção). Uma experiência muito 
didática para quem quer uma viagem de sensações. Inclui também prova de vinhos da nossa seleção.

Experiência O Meu Vinho 25€/PESSOA

Faça o seu próprio blend de 3 vinhos monovarietais.

Engarrafe o vinho e desenhe o seu rótulo. É uma experiência muito curiosa e divertida! Orgulhe-se do 
seu momento de enólogo. Para realizar esta experiência é necessário um mínimo de 2 participantes.

 

*  Os preços apresentados incluem IVA à taxa legal em vigor. 

NOTA: A experiência Jogo dos Aromas não está disponível de momento.

Horário de funcionamento:
2ª a 6ª feira: 10h-12h; 14h-18h
Sábado sujeito a confirmação.
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