Lazer - Leiria

Rota das Adegas de Cuba – Catedral do Cante
6 e 7 abril 2019
Cuba - Em pleno Baixo Alentejo, esta simpática vila do distrito de Beja, um dos mais pequenos
concelhos do país, terra humilde, de trabalho, de planície e de Cante!
O pão, o azeite, o queijo, os enchidos, as açoras, aqui os sabores ainda são puros.
Conhecida como “A Capital da Taberna Alentejana”, onde as tradições mais antigas, os hábitos de
consumo, o vinho da talha, o cante alentejano espontâneo e as formas de convívio são motivo de
orgulho e afirmação cultural dos seus habitantes.
Também nesta zona se produz o Vinho da Talha. Seguindo os processos mais clássicos, este vinho
mantém-se como um produto único, sublime representante da milenar cultura do vinho do Alentejo.
Ao longo de anos a técnica de fazer vinho em talhas, foi sendo passada de geração em geração de
forma quase imutável.
1º Dia: 6 de abril
06H45 - Saída de Leiria (junto ao Restaurante A Grelha), com passagem por Caldas da Rainha (junto
ao Aki) e destino a Cuba. Pequeno-almoço (não incluído) em percurso;
11H00 - Chegada a Cuba e visita à “Queijaria Vasco & Pacheco”, unidade especializada no fabrico
dos queijos de Serpa D.O.P.;
13H00 - Almoço na magnífica “Adega da Casa de Monte Pedral”;
17H00 - Visita guiada à “Quinta da Esperança” em Cuba;
18H30 - Check-in nos alojamentos Hospedaria do Carmo e Hospedaria Lula;
20H00 - Jantar na carismática “Adega da Lua”, em Cuba, mais uma oportunidade para degustar os
sabores locais.
2º Dia: 7 de abril
07H30 - 09H00 – Pequeno-almoço na Hospedaria do Carmo;
10H30 - Visita à Adega Cooperativa de Vidigueira, Cuba e Alvito, seguindo-se um período de tempo
livre no centro da Vidigueira;
13H00 - Em Vila de Frades, almoço regional na “Adega Típica Pais das Uvas”, mais uma
oportunidade para saborear a rica cozinha alentejana, acompanhada do tradicional vinho da talha.
Após o almoço, início da viagem de regresso, com eventuais paragens a combinar localmente.
€ 74,00: Sócios adultos em quarto duplo.
€ 36,00: Sócio criança até aos 12 anos (dormindo nos quarto dos pais).
€ 84,00: Sócio adulto em quarto single.
Inclui: Transporte em autocarro de Grande Turismo, todas as visitas, dormida em regime de APA,
2 almoços e 1 jantar.
Devido à pouca oferta hoteleira da vila, o alojamento será efetuado em duas unidades, Hospedaria
do Carmo e Hospedaria Lula. Os primeiros inscritos ficarão na 1ª unidade, até lotação da mesma, os
restantes na 2ª. Para esta unidade o preço final por pessoa será reduzido em € 2.
Forma de pagamento: 50% em 25.04.2019 + 50% em 25.05.2019.
Inscrições limitadas até 15 de março.
A 18 de março informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas.
As desistências, após a confirmação da respetiva inscrição, terão um custo mínimo de €20,
eventualmente acrescidas dos custos que forem exigidos pelos prestadores dos serviços
envolvidos neste evento, caso não se consiga substituição em tempo útil.
Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.
O Clube Millennium bcp não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais que possam ocorrer
com qualquer dos participantes durante a atividade.
Informações: alexandre.vieira@millenniumbcp.pt

Rota das Adegas de Cuba

FICHA DE INSCRIÇÃO

