
Clube de Vinhos - Enofilia

7 de maio - Visita à Quinta de Gomariz
Prova de Vinhos

Lazer e Tempos livres

Programa A Q i t d G i é i d d d d 17 h it dA Quinta de Gomariz é uma propriedade de cerca de 17 ha., situada na Sub-Região do Ave (Santo Tirso). O seu nome provém do local  onde se situa esta quinta. A Adega usa a mais moderna tecnologia, que juntamente com a tradição, nomeadamente na vindima manual, aliado a um cuidado extremo na vinha, permite unir o melhor dos dois mundos.
Site da Quinta de Gomariz.Para esta prova, orientada pelo enólogo da QUINTA DE GOMARIZ, provaremos:• A elegância do “Avesso”; citrinos, com notas de chá verde e fruta branca (ameixa e pera), estruturado, comfinal persistente;• O bouquet do “Alvarinho”; nariz vivo e floral, mineral com notas bem presentes de fruta, equilíbrio perfeito;• A frescura do “Loureiro”; nariz fresco e floral aroma de citrinos e equilíbrio perfeito da acidez;• A frescura do Loureiro ; nariz fresco e floral, aroma de citrinos e equilíbrio perfeito da acidez;• O equilíbrio do “Grande Escolha”; expressão em Loureiro, Alvarinho e Trajadura, citrinos, nariz vivo,frutado e floral suave, com final persistente;• A presença do “Espadeiro”; cor salmão limpa e brilhante, vivo e sedutor, floral e frutos silvestres,esplêndido na boca;• A vitalidade do “Padeiro”; nariz frutado, fruta silvestre, tropical, goiaba, na boca frutado e elegante;• A excelência do “Espumante Alvarinho”; jovem, com muito potencial, bolha fina e persistente, frutado efloral. Uma primeira prova deste produto que tem a boa estrutura acidez que lhe dão frescura e longevidade.

Custos
Grátis - Inscrição obrigatória com limite de 35 participantes até ao dia 5 de maio - A deslocação para Sto. Tirso e Qta. 
Gomariz é a cargo do Associado/Participante. No dia 6 de maio informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas.

Programa:

15h00 - Concentração em Santo Tirso junto à Igreja Matriz - Convento de S. Bento;15h15 - Visita à Igreja Matriz e Claustro Beneditino;16h30 - Deslocação para a Quinta de Gomariz;17h20 - Visita às vinhas e instalações da Quinta de Gomariz, com prova de vinhos orientada pelo enólogo da quinta.
FICHA DE INSCRIÇÃOClube de Vinhos - Enofilia

http://quintadegomariz.com/
http://clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000032255

