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INTRODUÇÃO
aa ADEGA PAGOZ DE LEZA
ÁLAVA

Espanha é um paraíso para os amantes
do vinho. De norte a sul, existem
inúmeras rotas vinícolas que te vão
desvendar a história, o caráter e a
cultura do país. Viaja num mar de
sensações, aromas e sabores e vive
experiências únicas.
Visita as nossas adegas e descobre
os segredos da sua elaboração, alojate entre vinhedos ou participa num
curso de prova de vinhos. Prova os
melhores caldos de cada região numa
das centenas de itinerários, hotéis e
experiências disponíveis ao longo de
toda a nossa geografia.
Desfruta da grande diversidade de
tintos, rosés, brancos ou espumantes.
Os diferentes climas do nosso país
proporcionam um vasto leque para
cada gosto e momento do dia. Desde
a frescura do alvarinho galego ao
caráter do rioja, à versatilidade do
Ribera del Duero ou às jóias andaluzas
de Jerez. A chave não está apenas
na variedade, mas sim na qualidade.
Muitos produtores têm as suas criações

avaliadas entre as melhores do mundo,
segundo os especialistas.
Os
percursos
vinícolas
vão-te
desvendar todos os pontos de interesse
do nosso país. Vem conhecer um
imenso património cultural e natural:
das povoações de Dom Quixote, em La
Mancha, até à mesquita de Córdova,
passando por Las Médulas, em El
Bierzo, ou pelo parque natural de La
Sierra e os Desfiladeiros de Guara.
Tens muito por onde escolher!
Em Espanha, as povoações conservam,
através das suas festas populares,
costumes tão antigos como a batalha
do vinho em Haro, La Rioja, ou as
festas da vindima de Jerez, em Cádis
e de Logroño, também em La Rioja. Os
vinhos espanhóis são também sinónimo
de inovação e vanguarda. Nos últimos
anos, o setor vive uma verdadeira
revolução com a aplicação das mais
recentes tecnologias ao cultivo da
vinha.
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ROTAS DO VINHO
O património vinícola de Espanha é extraordinário. Descobre-o e aprende como
se elabora em qualquer um dos seus inúmeros percursos. Conhece a filosofia de
uma empresa ecológica no Empordà catalão. Visita localidades mágicas como
Laguardia, em La Rioja Alavesa, com as suas ruas empedradas e as suas velhas
muralhas. Se preferes a aventura, sobe a um 4x4 e realiza uma emocionante
travessia, na companhia de um guia, pelas vinhas de Jerez.

SUL DE ESPANHA
A alegria, o sol e a mistura de culturas
constituem
a
personalidade
da
Andaluzia, o berço do flamenco. Jóias
como os vinhos de Jerez e as suas
tabernas típicas salpicam esta região, na
qual vais encontrar uma sedutora mistura
de natureza e património cultural.

Foto: ACEVIN

Aproveita um dos produtos estrela
espanhóis com um plano enoturístico.
Mergulha na cultura das suas gentes e
ergue o teu copo para brindar.
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ROTA DO VINHO E DO BRANDY DA
REGIÃO DE JEREZ
Nos sherry e no vinho manzanilla vais
encontrar duas das três grandes jóias
da enologia do sul de Espanha. Uma
tradição milenar e um clima privilegiado
propiciam a criação de alguns dos
vinhos mais apreciados do mundo.
Passeia por uma paisagem que combina
a campina com a serra, as marismas do
Guadalquivir e a Costa da Luz, com as
suas imensas praias de areia fina.
JEREZ DE LA FRONTERA
CÁDIS

ROTAS DO VINHO

Adentra-te nas maiores adegas da
Europa, as chamadas catedrais do
vinho, ou descobre o triângulo de
localidades onde se presta culto ao
milagroso vinho: Jerez de la Frontera,
El Puerto de Santa María e Sanlúcar
de Barrameda. Três lugares ideais
para degustar um copo de Jerez
acompanhado de uma tapa.

Nesta terra esperam por ti grandes
vinhos e delícias tão autóctones como os
azeites virgem extra, os queijos artesanais
e os enchidos de porco ibérico. E, claro,
bom vinho. Não percas Ronda Vinho a
Vinho, um evento no qual os produtores
de vinho se reúnem no Centro Integral
do Vinho de Ronda e apresentam os
melhores produtos dos seus catálogos.
Além disso, poderás perder-te em maravilhas
da natureza como o parque natural Sierra
de las Nieves, declarado Reserva da Biosfera
pela Unesco. Deixa-te surpreender pelo
seu rico património cultural, como a Igreja
de Santa Maria Maior, em Ronda, ou pelo
Museu do Bandoleiro, único em Espanha
pela sua temática.

Foto: ACEVIN

Testa o teu melhor swing num campo de
golfe e depois desfruta de um passeio
guiado pelo silêncio dos barris. Se tiveres
tempo e vieres em agosto, não percas as
corridas de cavalos na praia de Sanlúcar
de Barrameda. Ou então participa num
itinerário que culmina nos tabancos
de Jerez, as clássicas tabernas onde se
serve vinho a granel e onde é possível
ver e ouvir flamenco em direto.

ROTA DAS ADEGAS E VINHOS DA
SERRANIA DE RONDA
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CASA RURAL SANTA PETRONILA
JEREZ DE LA FRONTERA, CÁDIS
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ROTA DO VINHO DE
MONTILLA – MORILES
No sul da província de Córdova vais
encontrar este percurso dominado por
uma paisagem de oliveiras e vinhedos.
Desfruta de um saudável pequenoalmoço de pão com azeite antes de
iniciares esta rota, e prova o salmorejo
cordovês num dos 17 municípios da
zona por onde passa, entre os quais se
incluem Baena, Puente Genil e a própria
cidade de Córdova. Visita a Casa de
Pedro Ximénez para aprenderes como
se elabora o famoso vinho doce que dá
nome a esta rota.
ROTA DO VINHO DE RIBERA DEL
GUADIANA
Aqui esconde-se a principal oferta
enoturística da Extremadura. Uma
das suas jóias é a localidade de
Almendralejo,
nomeada
Cidade
Internacional do Vinho em 1987.
Compra um bilhete para o Museu das
Ciências do Vinho e depois passeia
pela praça de touros, a única no
mundo que conta com uma adega sob
as bancadas. Quando fizeres esta rota
vais percorrer parte da Via da Prata,
que se encontra sobre uma antiga
calçada romana que deixou na zona um
grande património histórico e artístico.
Ao longo do caminho vais encontrar
jazidas
arqueológicas,
mosteiros,
castelos e magníficos solares.

Foto: ACEVIN
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__ VINHEDO MONTILLA-MORILES
CÓRDOVA

Foto: Miguel Ángel Muñoz Romero/ ACEVIN
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VINHEDO VERDERRUBÍ
VALLADOLID

INTERIOR DE ESPANHA
Das planícies castelhanas surge um paraíso para os amantes do bom vinho. Nesta zona
elaboram-se vinhos muito apreciados em Espanha e em todo o mundo. Muitos deles
amadurecem em barris e tonéis subterrâneos. Além disso, existem muitos vestígios
arqueológicos e inúmeros locais onde é possível fugir da agitação do dia-a-dia.
ROTA DO VINHO DE RUEDA
Entre as províncias de Valladolid,
Segóvia e Ávila, cultiva-se a famosa
uva verdejo. Descobre os seus segredos
explorando a adega-labirinto El Hilo de
Ariadna, que se encontra a 20 metros
de profundidade. Ou aproveita para
um dia de enoturismo e degustações
verticais numa quinta de vinhedos
ecológica, em plena meseta castelhana.
Aproveita a tua visita para veres de perto
duas imponentes obras arquitetónicas
como o aqueduto romano de Segóvia,
Património Mundial pela UNESCO, ou
a muralha de Ávila.

ROTA DO VINHO DE RIBERA DEL
DUERO
Arquitetura vanguardista, gastronomia,
património cultural e natureza. A região
de Ribera del Duero tem tudo para que
desfrutes de uma experiência enológica
completa. Sente-te como um rei
passeando pelo castelo de Peñaranda
de Duero ou pela magnífica ponte
de Pedra de San Esteban de Gormaz.
Caminha nos percursos do parque
natural Hoces del Río Riaza e depois
inscreve-te num curso de provas numa
gruta subterrânea do século XIII.
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ROTA DO VINHO DE CIGALES

ROTA DO VINHO DE EL BIERZO

No centro de Castela e Leão esperam
por ti mais de 1200 adegas subterrâneas.
Participa num percurso pelos túneis de
uma delas para aprenderes mais sobre
o processo de elaboração. E culmina a
jornada num hotel rural temático onde
poderás degustar a rica gastronomia local.

A norte da província de León, o vinho e
a cozinha são uma religião. Proporciona
um prazer aos teus sentidos num
piquenique entre dezenas de barris
ou aproveita para um passeio a cavalo
entre as vinhas. Deixa-te levar pelo
impressionante meio natural de Las
Médulas e pelas suas formas sinuosas.
Culmina a tua rota na Catedral de León,
uma das jóias do gótico espanhol.

Foto: ACEVIN
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ROTA DO VINHO DE CIGALES
VALLADOLID

OUTRAS ROTAS

Um pouco mais a norte, adentrate na rota do vinho de Somontano.
Se gostas da montanha, esta é a tua
oportunidade. Todos os anos celebrase o Festival Vinho Somontano, onde
poderás realizar provas enquanto
ouves música em direto. Talvez prefiras
explorar a rota do vinho de Campo de
Cariñena ou a rota do vinho de Arlanza,
em Burgos, e participar na tradicional
festa da vindima.

Foto: ACEVIN

A rota do vinho de Calatayud é uma
das zonas vinícolas de maior altitude
de Espanha. Apanha um dos autocarros
do vinho de Calatayud e escolhe um
itinerário. Também tens a rota do vinho
de La Garnacha-Campo de Borja, aos pés
da serra de Moncayo. Sobe a um trenó
puxado por cães e explora os vinhedos.

aa VILA MEDIEVAL DE ALQUEZAR
HUESCA
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NORTE DE ESPANHA
Deixa-te envolver pelo colorido das paisagens desta parte de Espanha. Aqui
concentram-se algumas das zonas vinícolas mais prestigiadas. La Rioja, o
País Basco, a Catalunha e a Galiza oferecem mil percursos para conheceres
a sua apreciada gastronomia e a arte dos seus vinicultores.

Foto: ACEVIN

ADEGA GRANBAZÁN
PONTEVEDRA
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ROTA DO VINHO DAS RIAS BAIXAS

ROTA DO VINHO DAS RIAS BAIXAS
Ninguém que tenha pisado a Galiza esquece
o feitiço desta terra. Aqui vais encontrar
campos férteis, gastronomia requintada e o
oceano Atlântico como protagonista.
Passeia pelas localidades de Sanxenxo,
O Grove ou Cambados e brinda com um
alvarinho enquanto degustas um bom
marisco. A paisagem verde convida-te a
passear sem pressas. O Miradouro de
Siradella oferece umas vistas maravilhosas
sobre a ria de Arousa. Muito perto dali

vais encontrar uma adega familiar com
uma casa de tapas onde poderás degustar
o melhor mexilhão local.
Aloja-te num típico paço galego, a
apenas 15 minutos da monumental
cidade de Santiago de Compostela.
Para além disso, o seu rico património
cultural conta com praias únicas,
com parques naturais e termas onde
poderás escapar da agitação mundana.
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Trata-se, sem dúvida, de
um dos berços vinícolas de
Espanha.

ROTA DO VINHO DE RIOJA ALTA
Na sua paisagem predominam os
vinhedos, o rio Ebro e as serras de
Toloño, Cantábria e La Demanda. Além
disso, alberga um grande património
histórico e artístico.
Percorre-o num dos caminhos do vinho
ou desentranha os segredos de uma
adega castelo dentro de um recinto
amuralhado do século XIV. Aproveita
para dar um passeio pela localidade de
Haro, onde se respira cultura vinícola
em todos os recantos. Aproveita para
comprar em alguma enoteca vinhos de
produções pequenas que não poderás
encontrar em mais nenhum sítio.

12

aa CASTELO DE SAN VICENTE DE LA SONSIERRA
LA RIOJA

Culmina a jornada num hotel convento e
mergulha na história medieval da cidade.
Prova os pratos tradicionais num
dos ótimos restaurantes situados em
antigos armazéns vinícolas. E, se tiveres
coragem, participa na batalha do
clarete de San Asensio. Uma divertida
festa que termina com todos os
participantes encharcados, a degustar
tapas pelos bares da localidade.
No centro sensorial do vinho "La Vista",
em San Asensio, poderás encontrar
um vasto e original percurso por todos
os âmbitos vitivinícolas vinculados ao
sentido da vista.

ROTAS DO VINHO

ROTA DO VINHO RIOJA ALAVESA
Saborear vinhos criados em grutas
medievais não é algo que se possa fazer
todos os dias. Nesta região, os seus
vinicultores conseguiram combinar
a tradição com a vanguarda. Conta,
para além disso, com as localidades de
Samaniego e Laguardia, vilas erguidas
ente campos de cepas.
ROTA DO VINHO DE LLEIDACOSTERS DEL SEGRE
Vive em primeira mão a sua alta
gastronomia e a sua tradição
milenar, um cocktail irresistível. Aqui
poderás conhecer a primeira adega a
elaborar e etiquetar vinhos «crianza»
(envelhecidos) na Catalunha. Depois,
dá um mergulho em águas mineromedicinais numa das suas famosas
termas com vistas para a montanha.

VINHEDO NAVARRA

ROTA DO VINHO DE NAVARRA
Uma das despensas de Espanha, famosa
pela exuberância da sua horta, também
oferece grandes vinhos. Navarra é uma
terra de contrastes. Das montanhas e
prados verdes no norte ao deserto das
Bardenas Reales no sul. Sem dúvida, um
périplo desenhado para os apaixonados
pela gastronomia. Experimenta trabalhar
a vinha durante um dia e entrega-te ao
prazer de uma refeição campestre.
ROTA DO «TXAKOLI»
Brinda com um txakoli, um vinho branco,
jovem e frutado de graduação moderada,
e acompanha-o com um pintxo numa das
casas produtoras do País Basco. Poucas
coisas tão simples proporcionam tanto
prazer. Percorre o itinerário de Aiaraldea
e vais descobrir porque é que a sua
tradição gastronómica é reconhecida
em todo o mundo.

BARDENAS REALES NAVARRA
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LEVANTE
É o reino da uva «monastrell». A
essência mediterrânica de uma terra
com um clima suave que te convida
a descobri-la durante todo o ano. Na
localidade de Petrer podes percorrer
o aqueduto medieval e as ermidas
de San Bonifaci e Santíssimo Cristo.
Em Ifach vais conhecer os Banhos
da Rainha, um dos conjuntos
arqueológicos mais importantes de
toda a Hispânia Romana.

Para os amantes das experiências ao
ar livre, o parque natural da Serra
Gelada é um local único da costa
mediterrânica. Também vale a pena
conhecer o Vall de Pop, uma zona
de serras imponentes e precipícios
sinuosos. Se ainda tiveres energia,
escapa-te a Villena para assistires
à tradicional festa de Mouros e
Cristãos.

bb FESTA DA VINDIMA
JUMILLA, MÚRCIA

Aqui espera-te um imenso património de
cultura, história e festas populares.

14
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ROTA DO VINHO DE ALICANTE

ROTA DO VINHO DE BULLAS
A alma desta comarca de Múrcia
encontra-se nas suas vinhas. Uma
herança histórica que se reflete nas suas
adegas tradicionais, no seu museu do
vinho e na sua enoteca. Visita a Escola
do vinho de Cehegín, um ponto de
encontro de entusiastas e estudantes.
Experimenta alguma das ofertas de
restauração da zona e concilia o sono
na paz de uma casa rural.

Foto: ACEVIN

Esta região alberga uma riqueza
paisagística, patrimonial e gastronómica
variada e interessante. Visita o
majestoso Castelo da Atalaya, em
Villena, ou sobe a um Alicante Wine
Bus e escolhe um dos seus planos
muito procurados.

VARIEDADE DE VINHOS D.O.ALICANTE

Sem sair de Múrcia, aproveita para
visitar Jumilla. Junta-te à sua festa da
vindima, onde poderás assistir aos seus
concursos, jogos e cortejos.

Foto: ACEVIN

ROTA DO VINHO DE JUMILLA
VISTA DO VINHEDO MONASTRELL
ALICANTE

Não te surpreendas se alguém te
propuser participar numa maratona
enológica. Nesta localidade apaixonada
pelo néctar da uva, tudo é possível.
Lança-te à rota do vinho e da tapa
em março ou ao fim de semana da
«monastrell» em junho. Pega no
calendário e escolhe.

Foto: ACEVIN

ROTA DO VINHO DE YECLA

FESTA DA VINDIMA
JUMILLA, MÚRCIA
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OUTRAS ROTAS

Foto: ACEVIN

Em Valência poderás percorrer a rota
do vinho de Utiel–Requena, zona
onde se elaboram vinhos excecionais
há mais de 2500 anos. Subindo pela
costa mediterrânica para norte podes
chegar à rota do vinho do Empordà,
em plena Costa Brava. E, seguindo este
itinerário, chegarás a uma das jóias da
Catalunha, os caminhos do vinho e do
enoturismo do Penedès. Dá aos pedais
e passeia em bicicleta, com visita
guiada e degustação final de vinhos, ou
inscreve-te numa maridagem de cava e
produtos ibéricos locais.

aa ROTA DO VINHO DE UTIEL-REQUENA
VALÊNCIA

AS ILHAS
As ilhas Baleares e as ilhas Canárias têm
uma vinicultura diversa e interessante.
Os seus vinhos chegam hoje às cartas
dos melhores restaurantes de Espanha,
embora o ideal seja prová-los in situ.
Nas Baleares, Maiorca concentra a
maior parte da produção. Ali terás
oportunidade de provar deliciosos
elixires, juntamente com pratos
tradicionais da gastronomia maiorquina.
Percorre a exótica Ibiza e visita também
a mágica Formentera, provando as
requintadas variedades de chardonnay
e moscatel que esta terra oferece ou
conhece a outra jóia do mediterrâneo,
Menorca, Reserva da Biosfera.
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VINHEDO
LANZAROTE
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A sul, em frente à costa africana, viaja à
comarca vitivinícola mais vasta das ilhas
Canárias: Tenerife. Um ambiente de sol,
vulcões e vinhas em localizações únicas.
Visita a casa do vinho, representativa
das quintas rústicas da zona. Têm
sempre inúmeras propostas, como
workshops de vinho doce e cursos de
degustação. E Lanzarote, com a sua
apreciada uva malvasia vulcânica, única
no mundo. Uma ilha que, para além
disso, alberga monumentos naturais
como o parque nacional de Timanfaya
ou o parque natural de Los Volcanes.

O CAVA
O vinho espumante espanhol por
antonomásia é o cava. Um produto que é
criado em grande parte do nosso país e que
conta com grande apreço internacional.
Saca a rolha em qualquer ocasião e brinda
com um copo fino de cristal para melhor
apreciares as suas propriedades.
Poderás descobri-lo com alguns artesãos
das borbulhas da Catalunha, a principal
zona produtora, de onde provêm
etiquetas de qualidade excecional.
Embora também haja variedades de
tintos e brancos de grande categoria.
Uma boa forma de os conhecer é
através de excursões organizadas a
adegas de vinho e cavas do Penedès.
Não faltes à Primavera do Cava para
assistires ao nascimento da uva ou sobe
a um helicóptero para veres a brotação
desde a cima. Tudo isto situado num
meio privilegiado que se reflete em
lugares como o espaço natural Serra
de Montmell ou o parque comarcal de
Olèrdola.

`` ADEGA DE CAVA
ALMENDRALEJO, BADAJOZ

Foto: ACEVIN
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EXPERIÊNCIAS

CULTURA E PATRIMÓNIO
Apaixona-te por Espanha, pelas suas
gentes e pela sua cultura. Deixa-te
surpreender por um património cultural
cheio de história, tradição e vanguarda
enquanto percorres as suas rota do vinho.

Esperam por ti 15 cidades Património
da Humanidade, alguns dos museus
mais visitados do mundo e monumentos
milenares. Uma cultura aberta e rica,
perfeita para maridar com os melhores
vinhos da terra.
Se viajares até sul, em Córdova espera-te
a sua majestosa Mesquita-catedral e os
seus pátios engalanados com flores. Em
maio poderás assistir à Feira do Cavalo,
uma ocasião perfeita para conhecer a
catedral de Jerez e a estreita relação
cultural entre as suas variedades vinícolas,
o flamenco e o mundo equestre.
No interior, visita as aldeias de Dom
Quixote enquanto percorres os
caminhos do vinho de La Mancha.
Visita Segóvia ou Burgos, duas cidades
cheias de história, cujos monumentos
mais característicos são o aqueduto
romano e uma imponente catedral que
te vão deixar boquiaberto.

18

Descobre os inúmeros vestígios
arqueológicos e construções medievais
de todo o norte peninsular. As Rias
Baixas, La Rioja, Navarra, o País Basco
e Lleida são regiões vinícolas com
um vastíssimo património históricoartístico, repletas de igrejas, museus e
tradições milenares.
Em direção a este aguardam-te lugares
tão emblemáticos como as grutas de
arte rupestre do parque cultural do
Rio Vero, em Somontano de Barbastro.
Cidades com séculos de história, como
Valência ou Alicante, e vestígios do
passado romano de Espanha nas ruínas
de Empúries, em Girona.
Nas adegas próximas de El Vendrell,
no Penedès, elaboram-se alguns dos
melhores cavas do mundo. Aproveita
a ocasião e conhece os restos das
civilizações que deixaram a sua marca
na comarca no Museu Arqueológico.
Visita a igreja de Sant Salvador, edifício
de traços renascentistas e barrocos
que alberga um belíssimo órgão no seu
interior.
A grande riqueza natural das ilhas
Canárias, as suas praias e a sua geologia
vulcânica vão-te surpreender. As
malvasias são o complemento perfeito
para lugares tão singulares como a
cidade de San Cristóbal de La Laguna,
em Tenerife, onde poderás visitar
igrejas, palácios e casas senhoriais com
fachadas de cores vivas.

EXPERIÊNCIAS

CATEDRAL DE SAN SALVADOR
JEREZ DE LA FRONTERA
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ARQUITETURA E VINHO

ADEGA DO MARQUÊS DE RISCAL
Visita este revolucionário edifício do célebre
arquiteto Frank O. Gehry em Elciego, em
plena comarca de La Rioja Alavesa, e vê
como surge da terra como se fosse uma
videira. O interior da que é conhecida como
Cidade do Vinho é também espetacular, e
inclui um hotel de luxo, um restaurante, um
spa de vinoterapia, um centro de reuniões
e um museu.
ADEGAS LEGARIS
Domingo Triay é o responsável pela
arquitetura minimalista destas adegas
situadas em Curiel de Duero (Valladolid).
As suas grandes janelas dão a sensação
de plena integração com a natureza. Na
sua esplanada, ao entardecer, poderás
desfrutar de uma prova de vinhos de
Ribera del Duero com as fabulosas
vistas para o castelo de Peñafiel como
cenário de fundo.
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ADEGA VIÑA REAL
Na mesma povoação de Laguardia, a
poucos quilómetros de Logroño, vais
encontrar estas adegas desenhadas
pelo arquiteto francês Philippe
Maziéres. A luz natural, as grutas
escavadas para armazenar o vinho e a
tecnologia inovadora definem esta obra
monumental, cujo edifício principal está
construído em cedro vermelho e tem a
forma de uma tina.
ADEGA BAIGORRI
A maior parte das suas instalações
é subterrânea, assomando-se ao
exterior uma grande caixa envidraçada.
Desenhada pelo arquiteto Iñaki
Aspiazu, encontra-se na localidade
de Samaniego, aos pés da Serra da
Cantábria. Desde a sua açoteia vais
desfrutar de uma espetacular vista
panorâmica sobre os vinhedos da zona.

Foto: Mikhail Mandrygin/123rf.com

ADEGA DO MARQUÊS DE RISCAL
ELCIEGO, ÁLAVA

As principais empresas vinícolas espanholas
decidiram apostar pela arquitetura do
século XXI para criar grandes obras de arte.
Descobre as suas fachadas espetaculares
e os segredos dos seus interiores, que
vão muito para além do clássico labor de
armazenamento e envelhecimento do vinho.

EXPERIÊNCIAS

ADEGA PORTIA
Uma estrela de betão, aço, carvalho e
vidro, com a assinatura do arquiteto
inglês Norman Foster e que se ergue
em Gumiel de Izán, ao sul da província
de Burgos. A visita às suas instalações
permite conhecer de perto o processo
de elaboração do vinho e adentrar-se na
história e tradição vitivinícola de Ribera
del Duero.

ADEGA DE PROTOS
Perto do castelo de Peñafiel, em
Valladolid, vais encontrar esta
reinterpretação contemporânea das
adegas tradicionais da zona, desenhada
por Richard Rogers. As abóbadas da sua
cobertura compõem o seu elemento
visual mais surpreendente.
ADEGA PAGOS DEL REY
Muito perto de Aranda del Duero, na
província de Burgos ergue-se esta
espetacular arquitetura de betão e
vidro que parece inspirada numa grande
cabana de madeira. Poderás contemplar
um extenso campo de vinhedos, uma vez
que a adega está situada no alto de uma
colina.

ADEGA CEPA21
Um edifício de aspeto vanguardista em
pleno coração de Ribera del Duero, na
província de Valladolid, e onde também
é possível desfrutar da gastronomia
da zona no seu restaurante. Aqui vais
descobrir as técnicas mais inovadoras
no processo de produção dos seus
vinhos.

ADEGA YSIOS
O arquiteto espanhol de maior renome
internacional, Santiago Calatrava, projetou um edifício que, visto desde cima,
representa a forma de um copo de vinho.
Visita a mágica povoação de Laguardia
(Álava) para conhecer esta obra vanguardista. Perfeitamente integrado na
paisagem da zona, converteu-se num autêntico símbolo arquitetónico da vitivinicultura de La Rioja.

ADEGA YSIOS
LAGUARDIA, ÁLAVA

Foto: pabkov/123rf.com
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GASTRONOMIA
Desfruta da dieta mediterrânica e da
diversidade culinária das 17 regiões de
Espanha. Ou visita algum dos templos da alta
cozinha da nossa geografia que ostentam três
estrelas Michelin. Neles poderás descobrir
um verdadeiro mundo de sensações.

Foto: ACEVIN
aa ROTA DO VINHO SERRA DE FRANCIA
SALAMANCA

Uma ocasião especial para desfrutar
da gastronomia é o início do outono,
época em que se celebram as festas
da vindima. Estes festejos são um
momento único para participar na
tradição e no ambiente popular
presentes em todas as rotas do vinho
que se repartem por Espanha. A festa
da vindima navarra, em finais de
agosto ou em inícios de setembro, é
uma das mais famosas. Os principais
atos têm lugar em Olite, onde se
organizam concertos, provas e onde
inúmeros estabelecimentos preparam
degustações de pintxos, pratos e
sobremesas relacionados com a uva.
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Na rota do vinho e do cava do
Penedès, na Catalunha, as adegas
e alojamentos organizam inúmeras
atividades durante os meses de
setembro e outubro. Entre elas, não
podia faltar o tradicional pisar das uvas
ou a degustação do primeiro mosto.
Também é frequente a organização de
eventos relacionados com a enologia,
como provas de vinhos, refeições ao
ar livre ou jornadas de portas abertas
em adegas. Em finais de agosto, em
Córdova (Andaluzia), a Rota do vinho
de Montilla – Moriles celebra a Prova
Flamenca, que combina música e
gastronomia e a Festa do Vinho e da
Tapa, uma fantástica oportunidade

Foto: xurxo lobato 92/ ACEVIN

EXPERIÊNCIAS

para descobrires as típicas tapas do
sul de Espanha na companhia dos
vinhos da zona. E estes são apenas
alguns exemplos.
Outra opção interessante para
degustar os melhores produtos
da terra é visitar feiras como
Madrid Fusión, em janeiro, um
evento multicultural no qual se
organizam, entre outras atividades,
demonstrações e inúmeras provas e
degustações de produtos.
Seja qual for a época do ano em
que viajes, poderás participar numa
prova para aprenderes a apreciar
os aromas, sabores e subtilezas das
diferentes denominações de origem.
A maior parte das adegas oferecem
esta experiência, que também

ROTA DO VINHO DAS RIAS BAIXAS
GALIZA

podes viver em estabelecimentos
especializados.
Prova também a maridagem entre
alguns dos nossos produtos locais
e os seus vinhos correspondentes.
Na Andaluzia, nada melhor para
acompanhar os seus típicos
gaspachos, salmorejos (sopas frias
de tomate) e as frituras de peixe que
o vinho Manzanilla ou de MontillaMoriles. O queijo manchego, muito
curado, degusta-se com um copo
de vinho tinto Grande Reserva de
La Mancha. Ou prova o excelente
marisco das Rias Baixas, regando-o
com ribeiros e alvarinhos. Estejas
onde estiveres, grandes prazeres
esperam pelo teu paladar.
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EM REDOR DO VINHO
Espanha conta com um clima e uma
variedade de meios naturais que
favorecem a qualidade das nossas
vinhas e que proporcionam uma
diversidade de flora e fauna única
na Europa. Percorrendo as comarcas
vitivinícolas
espanholas
poderás
descobrir uma extensa rede de espaços
naturais protegidos e quinze parques
nacionais. Vem conhecê-los!

__ PROVA MARIDAGEM
JEREZ DE LA FRONTERA, CÁDIS

VINHEDO
LA RIOJA
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Sente a beleza e a magia da natureza
nos nossos bosques, rios e montanhas.
Contempla as majestosas cascatas do
parque nacional de Ordesa e Monte
Perdido, percorre o impressionante
faial de Peña Roya, no parque natural
de Moncayo, ou visita refúgios de
fauna selvagem como o parque
nacional de Doñana.

PARQUE NACIONAL DE ORDESA E MONTE PERDIDO
HUESCA
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GOLFE NA ROTA DO VINHO DE CALATAYUD
SARAGOÇA

Se adoras desporto e aventura ao ar livre,
aqui vais encontrar um autêntico paraíso
do turismo ativo.

As rotas do vinho brindam-te a
oportunidade de conhecer paragens
naturais extraordinárias nas quais
poderás praticar a tua atividade favorita
num ambiente privilegiado.
O golfe e o vinho são os dois prazeres
que podes juntar numa experiência única.
Pratica o teu swing nos campos de golfe de
La Rioja e de Ribera del Duero e degusta
as melhores marcas das suas magníficas
adegas. Ou desfruta do sol e da praia com
um bom sherry na costa de Cádis.

Foto: ACEVIN

Poderás dar umas tacadas nos campos
Costa Ballena Ocean Golf Club e Sherry
Golf e visitar as conhecidas adegas
Osborne.

Foto: Diví Fotografia. Arquivo de imagens do PTCBG

ROTA DO VINHO DO EMPORDÀ
GIRONA
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Na região do Penedès, para além de
provares os melhores cavas, poderás
descobrir os seus encantos em
belas caminhadas. Por Vilafranca del
Penedès passa aquela que é conhecida
como estrada do vinho, um caminho
que percorre o antigo traçado que leva
às praias de Garraf, lugar a partir de
onde os romanos comercializavam os
vinhos da região. Ali perto, o Empordà
oferece impressionantes paisagens de
vinhedos que expressam a essência do
Mediterrâneo. Percorre a sua vasta rede
de caminhos e percursos a pé ou em
bicicleta e desfruta de uma experiência
única.

Foto: Jase Wilson. Arquivo de imagens do PTCBG

ROTA DO VINHO DO EMPORDÀ
GIRONA

EXPERIÊNCIAS
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Na Andaluzia, passeia a cavalo por uma
das regiões vitivinícolas mais antigas
e únicas do mundo. A Região de
Jerez é um destino perfeito para viver
experiências que se desfrutam com os
cinco sentidos.

Foto: ACEVIN

Se preferes uma experiência relaxante,
na província de Ourense vais
encontrar uma combinação perfeita
de enoturismo, bem-estar e natureza.
Descobre as terras onde se produz o
excelente ribeiro e relaxa nos seus spas
e centros de águas termais.

__ MARGEM DO GUADIANA
BADAJOZ

Vale a pena visitar o Mosteiro de San
Clodio e experimentar a vinoterapia, um
tratamento de luxo para a pele, baseado
nas propriedades rejuvenescedoras da uva.

Foto: ACEVIN
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bb MOSTEIRO DE SAN CLODIO
LEIRO

Foto: Diví Fotografia. Arquivo de imagens do PTCBG

EXPERIÊNCIAS

ROTA DO VINHO DO EMPORDÀ DE GIRONA

NEGÓCIOS E REUNIÕES
As adegas espanholas propõem uma
vastíssima oferta e espaços diferentes,
que incluem instalações para reuniões
de trabalho, encontros profissionais
e congressos. Estas importantes
infraestruturas oferecem uma grande
qualidade no serviço, para que o
resultado dos seus eventos corporativos
seja um verdadeiro êxito. Uma proposta
original que te vai permitir harmonizar
o ócio e os negócios.
Em Espanha poderás combinar os
bons vinhos com o trabalho, o prazer
e a diversão em adegas históricas, com
caldos ancestrais situados debaixo da
terra e onde se elaboram vinhos de
forma artesanal. Ou contar com salas
perfeitamente climatizadas em edifícios
vanguardistas, desenhados por alguns
dos melhores arquitetos do mundo.
Contrastes sedutores para desfrutar de
experiências únicas entre vinhedos e
adegas.

PARADOR DE LERMA
BURGOS
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Para conheceres tudo o que se
refere às rotas do vinho, visita
www.wineroutesofspain.com

Foto: ACEVIN
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PARADOR DE OLITE
NAVARRA
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ALOJAMENTOS
Espanha conta com inúmeros hotéis
relacionados com o mundo vinícola. Para
além da grande quantidade de casas
rurais situadas nas rotas do vinho e que
oferecem experiências entre vinhedos,
há
inúmeros
estabelecimentos
hoteleiros que se destacam pela total
simbiose com o néctar da uva.

Foto: ACEVIN

Sente a paz absoluta dormindo num
hotel convento do século XIV, deixa-te
seduzir pelos encantos da vinoterapia
num alojamento com spa ou descansa
num hotel-adega rodeado de oliveiras
e videiras na margem do Guadiana. As
grandes zonas de enoturismo, como La
Rioja, o Penedès ou Navarra, também
contam com uma importante oferta
de hotéis enoturísticos, conhecidos
também como Wine Hotels, locais
especialmente desenhados para viver
uma experiência de primeiro nível em
redor do vinho.

PARADOR DE OLITE
NAVARRA

Foto: Miguel Ángel Muñoz Romero

Vive uns dias inesquecíveis enquanto
repões forças em qualquer um dos
paradores de turismo de Espanha. A sua
excelente oferta gastronómica e a sua
variedade de serviços são uma garantia
de qualidade e conforto. Alguns deles
estão enquadrados nas rotas do vinho
que percorrem a península. Em La Rioja
poderás alojar-te no parador de Olite,
integrado no monumental palácio
medieval da localidade riojana. Se o teu
destino é Ribera del Duero, aproveita a
ocasião para passares umas noites no
parador de Lerma. O moderno parador
de Cádis é perfeito para te adentrares
na rota do brandy de Jerez, na sua
piscina exclusiva e as suas instalações
vão-te fazer sonhar acordado.
CASTILLA TERMAL BALNEARIO DE OLMEDO
VALLADOLID
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