
TASTE and FEEL



A Aveleda é uma empresa familiar que, 
desde 1870, se dedica à produção de vinhos 

de qualidade reconhecida mundialmente. 

Atualmente, nas mãos da 5ª geração da 
família, a preservação deste legado é um 

compromisso assumido com paixão.

Além do seu importante património 

arquitetónico, a Quinta da Aveleda é 
também reconhecida pelos seus 
grandiosos jardins, bem no coração da 

região dos Vinhos Verdes, onde a vegetação 

floresce, há quase 300 anos, em plena 

harmonia com a vinha em redor.

Perante esta importante herança e o 

caminho percorrido no mundo do vinho, o 
Enoturismo surgiu como uma lança no 
futuro, proposto de forma muito 

personalizada com um extremo rigor, 

elegância e um forte caráter diferenciador.

QUINTA DA AVELEDA



VISITAS 



1. JARDIM HISTÓRICO

São 8ha de jardins românticos, repletos de árvores 

seculares, entre as quais se destacam sequoias, 

sobreiros e quase 100 espécies de cameleiras. Os 

caminhos entrelaçam-se e cruzam-se entre chalés, o 

lago e demais recantos onde se podem criar momentos 

especiais.

O jardim da Vandoma – santa padroeira da cidade do 

Porto – é um espaço deslumbrante, com um imenso 

relvado ladeado de árvores e encimado por uma fonte 

cujo som transmite uma especial tranquilidade ao local. 



2. VINHAS

Entre o verde de espécies seculares, poderá 

testemunhar as vinhas envolventes e imergir nas 

histórias do vinho e em detalhes de viticultura e 

enologia, particulares da região do Vinho Verde e da 

Aveleda.

É o local místico onde envelhecem as aguardentes da 

quinta, onde se sente o peso da tradição e os aromas da 

pura enologia. A sua visita é imperdível e está integrada 

no circuito das visitas guiadas, não podendo ser feita de 

forma independente. 

3. ADEGA VELHA



O antigo terreiro da Eira foi alvo de intervenção em 2017 pelo Arq. Diogo Aguiar e resultou num espaço 

amplo, com Loja e Sala de Provas, ladeado pelas antigas cocheira e cavalariça e novos apoios sanitários.

É um fantástico espaço para acolher eventos, sujeito às condições climatéricas.

Nomeado

4. EIRA



Inserida no edifício da Loja de vinhos, e 

contígua à Sala de Provas, a mezzanine

está disponível para provas de vinho 

privadas. É um espaço muito acolhedor e 

exclusivo, dividido em duas alas, onde se 

assegura o ambiente tranquilo para uma 

degustação à medida. 

É um espaço renovado, com imensa luz 

natural e capacidade para a realização de 

provas de vinhos. O acesso à loja e ao 

terraço exterior concedem uma grande 

fluidez às visitas, pormenor muito apreciado 

pelos clientes.

5. 
SALA DE
PROVAS

MEZZANINE



É o paraíso dos enófilos, onde podem 

mergulhar um pouco na história das 

quintas e dos seus vinhos e encontrar 

relíquias que estão fora do mercado 

convencional, pela sua escassez ou 

antiguidade. Um recanto exclusivo para 

compradores exigentes!

6.
VINOTECA

Esta loja é a proposta viva de todos os 

produtos da quinta. Com natural 

destaque para os vinhos que a 

empresa produz na região dos Vinhos 

Verdes, Douro, Bairrada e Algarve, não 

são esquecidos os queijos Aveleda e 

demais sabores locais.

7.
LOJA DE 
VINHOS



O património botânico da Quinta da Aveleda é ímpar e a sua visita imperdível. Esta atividade vem dar a conhecer de perto 8ha de jardins com

mais de 300 anos, de arquitetura romântica, acompanhada por um Arquiteto Paisagista com um vasta experiência, que criará um total e

sensorial envolvimento com espaços, história e riqueza vegetal. As visitas dão destaque às espécies notáveis de cada estação do ano, bem como

ao espólio de camélias da quinta, um dos maiores e mais emblemáticos de Portugal.

A visita termina com a oferta de um copo de vinho e harmonização, na sala de provas.

VISITAS BOTÂNICAS



PROVAS & HARMONIZAÇÕES



PROVA CLÁSSICA 

3 Vinhos – gama clássica

PROVA RESERVA 

3 Vinhos – gama intermédia

PROVA PREMIUM 

3 Vinhos – gama superior

PROVA EXCLUSIVA*

5 Vinhos – gama super premium

PROVAS DE VINHOS
HARMONIZAÇÕES

Para acompanhar as provas de vinho, selecionamos as 

melhores combinações, com produtos Aveleda.

CLÁSSICA

2 tipos de queijos | tostas

CLÁSSICA DE ENCHIDOS

Enchidos de porco bísaro | tostas

RESERVA

3 tipos de queijos | tostas e pão | compota | azeite

PREMIUM

3 tipos de queijos | tostas |compota | frutos secos | 

fruta



Prova de Aguardentes/ 
Visita ao Alambique

Este programa único é a oportunidade de mergulhar 

no universo da aguardente de Vinho Verde. Após a 

visita pela propriedade, segue-se uma prova de barrica 

na atmosfera da antiga Adega. O programa termina na 

mezannine com uma prova de 4 aguardentes de 

diferentes idades e perfis.

Em Jan/Fev. e Nov. este programa pode incluir uma 

visita extra ao alambique Charentais para assistir a 

uma destilação, com prova direta de aguardente e a 

prova final é acompanhada de uma conversa com o 

“wine educator” e uma harmonização.



PROVA COMENTADA
COM WINE EDUCATOR

As provas Exclusivas podem ser comentadas por um dos  wine

educators da Aveleda, para enófilos que desejem adquirir um 

conhecimento mais aprofundado e detalhado sobre viticultura 

e enologia, bem como sobre os nossos vinhos.

Um interessante add-value, que decorre em privado na 

mezaninne ou na sala de provas profissional.



ATIVIDADES



Esta é uma experiência marcante, em que o 

cliente é convidado a criar o seu próprio vinho. 

A atividade, pensada para grupos, inclui prova, 

o loteamento, rotulagem e arrolhamento, é 

antecedida pela visita e termina com a prova

do vinho criado.

No final, cada equipa leva consigo a garrafa

produzida e cada participante terá a oferta de 

uma garrafa de vinho da região.

OFICINA DO VINHO



WORKSHOP DE
PINTURA COM VINHO

É uma atividade de pintura, conduzida por uma artista 

plástica, onde é explicada e dada a conhecer a técnica, 

seguida de experimentação concreta.

Após uma prova de vinhos Clássica, o participante tem a

oportunidade de pintar com os mesmos e, no final, 

levar a pintura consigo.



OFICINA DO PÃO

Momento especial para fabrico de pão na Cozinha Velha. 

Segue-se a visita guiada à propriedade e jardins históricos, 

terminando com prova de um vinho, harmonizada com 

queijo Aveleda e o “pão quente” acabado de cozer!



Desenvolvido em torno de 150 anos de história da família, este é um jogo de fuga desenhado para realizar ao ar livre, entre jardins e vinhas, e 

uma forma inovadora e dinâmica para educar sobre vinhos. O jogo gira em torno da tragédia de uma garrafa perdida de 1870, pertencente à 

coleção privada da família. Os participantes têm o desafio de a encontrar por via de pistas, espalhadas na quinta, antes que o relógio pare.

ÚNICO AO AR 
LIVRE E ENTRE 

VINHAS



Ao longo do ano, em momentos marcantes, realizamos algumas actividades temáticas relacionadas com dias

especiais, como a Páscoa, o Dia da Criança ou eventos que trazem visitas à Quinta da Aveleda, como as

Noites de Verão e a Escritaria.

Noite de Poesia, Escritaria; Noites de Verão,

Confeção de pão-de-ló na cozinha velha no Dia da Criança, Caça aos Ovos na Páscoa

PROGRAMAS TEMÁTICOS



RESTAURAÇÃO



Com vistas sobre a vinha, a sala e varanda do Roseiral, recentemente renovadas, são os locais

perfeitos para deliciosos serviços de vinho e gastronomia.

Para serviços mais pequenos, dispomos ainda de uma sala com um ambiente mais intimista, 

ajustável a diferentes necessidades.

PETISCO PANORÂMICO: 

Sopa | Variedade de petiscos (frios e quentes) | Sobremesa | 3 Vinhos

ALMOÇOS NA QUINTA:

Couvert | Entrada | Prato principal | Sobremesa | 3 Vinhos

REFEIÇÕES

VARANDA DO ROSEIRAL



A cozinha antiga da quinta é um dos locais mais pitorescos e 

pode ser o cenário para almoços regionais inesquecíveis! Com 

os seus 2 fornos e chão de pedra, é possível desenhar refeições 

confecionadas em potes de ferro e no calor da lenha, com 

serviço na sala anexa.

Apenas para eventos privados ou MICE, as vinhas são sempre o 

enquadramento perfeito para uma experiência diferenciadora.

COZINHA VELHA

VINHAS E JARDINS



Entre vinhas, flores e árvores centenárias, 

reservamos para si os melhores recantos 

da Quinta da Aveleda. Escolha entre as 

opções de Cesto Clássico, Gourmet ou 

Premium, com alternativas vegetarianas e 

tenha uma experiência memorável.

CESTO CLÁSSICO

CESTO GOURMET

CESTO PREMIUM

PIQUENIQUES

INCLUI 
VISITA GUIADA



EVENTOS 
(MICE)



As dinâmicas de um Team-Building são fáceis de assegurar, 

articulando parte das atividades disponíveis.

Para meio-dia ou dia inteiro, as soluções são desenhadas de acordo 

com os objetivos de cada cliente.

TEAM-BUILDINGS



FESTAS

Poderemos desenhar inúmeras propostas, considerando:

. total exclusividade

. F&B interno até 95 pax (outros casos sob consulta)  

. uso dos espaços de Enoturismo (parque, jardins, vinhas, salas, 

auditório, etc.)

. uso de locais alternativos: cocheira e cavalariça, etc.

. serviços extra, sob consulta: decoração, babysitting, animação, 

fotografia e vídeo, aluguer de clássicos, transfer, hospedeiras, etc.)

. cantina e bar disponível para staff da organização (sob consulta)



Os vários espaços da quinta permitem criar cenários fantásticos 

para a realização de inúmeras produções fotográficas, 

televisivas e cinematográficas. 

PRODUÇÕES FOTOGRÁFICAS



“The Gorgeous Gardens of 
Global Wineries”, 

Wine Enthusiast 2020

“One of the most idyllic 
wineries with some of the 

best wines and views in the 
world”, 

Departures 2021

“The newly created Aveleda 
Escape Garden stands out, a 
unique escape game in the 
world, carried out among 

vineyards and gardens and 
associated with the universe 

of wine.”
Best of Wine Tourism





WINE TOURISM OF SILENCE





OBRIGADO!
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