
 

PASSEIO GUIADO 

ADEGA COOPERATIVA DE FAVAIOS, MUSEU PÃO E VINHO, PROVESENDE 

                     

11 DE FEVEREIRO 

PARTIDA: 08H15 
Programa Degustação:  

Visita guiada Adega Favaios (c prova 2 moscatéis) + visita guiada Museu Pão e Vinho (Oferta 1 Favaíto) + Almoço Adega Favaios  + Visita a Provesende. 

Neste dia, visitaremos duas das mais destacadas Aldeias Vinhateiras do Douro:  

A bela Favaios, a capital nacional do Moscatel, e a encantadora Aldeia de Provesende, um dos tesouros do Douro..  

Pela manha seguiremos em Direcção à destacada Vila de Favaios, que apesar da sua reduzida população de mil habitantes, é cons iderada a capital do vinho Moscatel.. 

Visitaremos primeiramente um espaço emblemático da região, o Museu do Pão e do Vinho, que conjuga as duas maiores riquezas da Vila:  

o Pão de Favaios e o Moscatel de Favaios... Após visita guiada ao Museu,   degustaremos um típico Favaíto.. 

Seguiremos depois para a pérola de Favaios, a icónica Adega Cooperativa de Favaios, fundada em 1952, e aprenderemos acerca do processo de fabrico  

que deu origem ao famoso Moscatel de Favaios, numa visita guiada à Adega com prova de vinho moscatel no final..  

Terminaremos a manhã em beleza, com um almoço típico realizado na Adega Cooperativa.  

Após o repasto, rumaremos a outro dos tesouros da região duriense, a encantadora Aldeia Vinhateira de Provesende..  

Localizada no Concelho de Sabrosa, no topo de um planalto de vistas incríveis sobre o Vale do Douro, esta fascinante aldeia era terra de poder e riqueza no passado,  

como atestam os seus onze encantadores solares e casas brasonadas..  

Faremos um passeio por esta belíssima aldeia, que nos oferecerá uma viagem no tempo, por entre os  seus vinhedos e os típicos solares em granito,  

como a bela Casa da Praça, a mais antiga da aldeia, datada de 1460. Ao final da tarde, regressaremos ao Porto,  

com a certeza de termos desfrutado de mais um dia fantástico na companhia da Alma At Porto..  

Venha participar e traga os seus familiares e Amigos! 

Preços: 
  Crianças Até 9 Anos Adultos  

(a partir dos 10 anos) 

Sócios Clube PT (efetivos, auxiliares e praticantes): 47,00 € 57,00 € 

Funcionários do Grupo Altice Portugal no ativo:     58,50 € 

 Não Sócio Clube PT: 49,00 € 59,00 € 

NOTA: Os preços incluem viagem em autocarro de turismo, visita guiada à Adega Favaios com prova de 2 moscatéis, visita guiada ao Museu Pão e Vinho 

com oferta 1 Favaito, almoço típico na Adega Favaios, visita a Provesende, Guia Alma At Porto e seguros.  
 

HORA E LOCAL DE ENCONTRO: 
Partida: 08H15 – Tribunal da Relação do Porto (na Cordoaria, nas escadas em frente ao Tribunal da Relação) 

Chegada: 19H45 
 

MENÚ DE ALMOÇO (ADEGA COOPERATIVA): 

Entradas: Couvert, pão, manteiga, alheira, moura  

Prato principal: bacalhau com Broa  

Bebidas e vinhos da casa, Sobremesas variadas ou fruta, Café  
 

LUGARES LIMITADOS 
 

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO :  27 DE JANEIRO 
 

 INSCRIÇÕES: 
Na secretaria do Clube PT – Zona Norte: 22 6185245 / 22 6184822 / 22 2000168 / 9 ou zn@clubept.pt  indicando: 

nome, número de sócio (numero de funcionário), contacto móvel, nome de todos os acompanhantes, idade das crianças. 
  

PAGAMENTOS: 
Deverá O pagamento poderá ser efetuado diretamente na secretaria do Clube PT Zona Norte  

ou por transferência bancária para o IBAN: 003520660008486913035 

Caso seja efetuada transferência bancária, deverá ser remetido o respetivo comprovativo  
para um dos e-mail ’s: zn@clubept.pt ou cptnorte@sapo.pt. 
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