Rota de Vinhos da Península de Setúbal
SOBRE
Serra e mar. Cidade e campo. Modernidade e tradição. É nesta sucessão de opostos que se desenvolve a Península
de Setúbal, Costa Azul. Conhecida pela tradição secular de região vinhateira, tem para oferecer uma paleta
diversificada de vinhos, que aliam qualidade ao património cultural de que são testemunho.
Com o objectivo de promover o enoturismo e valorizar os vinhos da região, surge a Rota de Vinhos da Península de
Setúbal. Localizada nos concelhos de Palmela, Setúbal, Montijo e Alcácer do Sal, esta Rota integra quinze adegas em
roteiros turísticos de descoberta das vinhas e dos vinhos. São seis as propostas que incluem visitas a adegas, provas
de vinho, gastronomia e artesanato, conjugadas com actividades como o golfe, karting, observação de golfinhos ou
passeios de barco e de bicicleta, integradas num profuso calendário de eventos.
No coração da vila de Palmela, encontra-se a Casa Mãe da Rota de Vinhos, sede da Rota de Vinhos da Península de
Setúbal. Uma antiga adega reconvertida em ponto de informação enoturística, que efectua as necessárias reservas
para visitas às adegas e funciona igualmente como loja de vinhos, onde é possível degustar o melhor desta região
vinícola. Os frutados vinhos brancos, os jovens rosés, os encorpados tintos castelão e os afamados Moscatéis de
Setúbal. A Casa Mãe da Rota de Vinhos tem também para oferecer produtos tradicionais de qualidade, como bolos
regionais, mel, compotas, manteiga de ovelha ou Queijo de Azeitão.
Com dez de actividade, a Rota de Vinhos da Península de Setúbal proporciona a todos a que a visitam uma série de
iniciativas e actividades vínicas regulares ao longo do ano. Cursos de vinhos, provas de vinhos comentadas, almoços
e jantares em adegas, cruzeiros enoturísticos, assumem o protagonismo. Conheça o nosso calendário de eventos em
www.rotavinhospsetubal.com
Percorra uma região privilegiada e descubra esta terra de vinhos!
Rota de Vinhos da Península de Setúbal / Costa Azul. Um convite aos seus sentidos.
Contactos
Casa Mãe da Rota de Vinhos Largo de São João Baptista - 2950-248 Palmela
+351 21 233 43 98
Telefone:
+351 21 233 49 90
Fax:
E-mail:

info@rotavinhospsetubal.com

Website:

http://www.rotavinhospsetubal.com

Caraterísticas e Serviços
Enoturismo e Gastronomia

Horários
De segunda a sábado:&nbsp;10h - 19h. Domingo:&nbsp;13h -&nbsp;19h. de 30 de maio a 18 outubro Prolongamento de horário às sextas e sábados até às 24h.Encerra aos feriados.
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