A ATFCUL PROPÕE:

CRUZEIRO NO TEJO E VISITA
À VILA MUSEU DO VINHO
DIA 6 DE JULHO DE 2013 (Sábado)
Rota do Escaroupim e Cultura Avieira
Visite o Ribatejo, Salvaterra de Magos, Valada, Cartaxo, Azambuja…
Proporcionamos-lhe um desafio inesquecível em redor da fauna e da flora do rio, onde a
beleza natural surpreende o visitante. Poderá observar uma grande variedade de plantas e
animais no seu Habitat.
Passaremos pela Praia Doce, Palhota e Escaroupim, com as casas palafitas, os barcos dos
pescadores, museu dos Avieiros e, ainda, pode deitar um olhar pela ilha dos Pássaros…
Mais à frente, Valada do Ribatejo, que visita à distância, a aldeia é um tapete de casinhas
brancas, na frescura da margem e na beleza das coisas simples...a igreja, a marina, os barcos… e ao fundo a ponte D. Amélia. Então, se a maré deixar navegaremos mais além… no
meio da água, de ilhotas e mouchões teremos uma paisagem a não perder.
Vila Museu do Vinho
A Vila Museu do Vinho dá as boas vindas aos turistas
no Centro de Interpretação (situado no Centro da vila)
onde se faz a recepção dos turistas com uma pequena a presentação do projecto,
preparando-os para a visita.
Daqui inicia-se a visita a 3 adegas ( das 17 existentes), aderentes ao projecto, que
nos fazem compreender a evolução do vinho nesta região. É por isso que viajamos
no tempo, fazendo a primeira paragem numa adega tradicional, onde o saber - fazer,
genuíno, assenta no conhecimento herdado de pais para filhos. Os utensílios de
trabalho e o método de fazer vinho são disso testemunha. Segue-se uma adega
moderna, mais avançada tecnologicamente, variando por isso os métodos e a forma
de produção.
Finaliza-se numa Vinha, onde aliás tudo começa.
Em cada paragem despertam-se os sentidos e prova-se o vinho nas adegas.
Pode consultar este projecto em: www.vilamuseudovinho.blogspot.com

Programa:
Saída da FCUL - 9 horas
Cruzeiro no Tejo - Embarque no Escaroupim às 10:30h com duração de 2 horas
Desembarque em Azambuja.
Almoço em Aveiras de Cima
Visita às adegas da Vila Museu do Vinho
Chegada prevista a Lisboa às 19 H

Ementa:
Entradas
Caldo verde
Bacalhau com torricado ou migas
Pudim caseiro
Café e abafado
Vinho, águas e sumos

O PAGAMENTO PODE SER EFECTUADO EM 2 VEZES

PREÇOS:
SÓCIOS: 37,50 €uros
Ñ. SÓCIOS: 50,00 €uros
Inclui: Cruzeiro, almoço e visita às adegas

Informação Importante:
LEVAR:
- Chapéu
- Água
- Protector Solar
- Roupa Fresca e um Agasalho

RESERVAS até ao dia 21 de Junho de 2013 , na ATFCUL, Ext: 21341
Lisboa, 4 de Junho de 2013

A DIREÇÃO

