PROVAS DE VINHO
O L´AND Vineyards desenvolveu duas experiencias com o vinho, onde o foco está em compreender o
processo complexo de como os nossos sentidos percecionam o vinho durante a sua prova.
Através de exercícios práticos levamo-lo a descobrir a riqueza aromática das diferentes castas do vinho,
identificar diferentes regiões observando a sua cor e aspecto, ou a refletir sobre as principais regras de
maridagem entre a gastronomia e o vinho, de forma a tornar qualquer refeição num evento memorável.

PROVA ALENTEJO

ASSIM NASCE UM VINHO

30€/pess.

65€/pess.

Uma prova que pretende dar a conhecer o Alentejo como uma das
melhores regiões vitivinícolas do país e entender a complexidade
destes vinhos abordando os temas de castas, microclimas ou terroir;
abordamos também a forma como estes vinhos se comportam
gastronomicamente.

A criação de um vinho é um momento de inspiração e envolvência
dos sentidos, nesta prova é dado o conhecimento fundamental e a
experiência para criar um vinho ao gosto de cada participante.

Inclui prova de três vinhos da região do Alentejo e acompanha com
queijo e enchidos alentejanos.

Com os vinhos L'AND, num momento agradável, o provador será
enólogo e fará o seu vinho de autor.

ROTEIROS
O Land Vineyards promove um serviço exclusivo dedicado aos vinhos e às adegas no Alentejo, onde um
roteiro personalizado será proposto dando a conhecer adegas exclusivas, provar vinhos únicos e descobrir
relíquias gastronómicas que se escondem pelo Alentejo, sempre acompanhado por alguém que conhece a
região e os vinhos.
Os roteiros tem duração de um dia onde estão incluídas visitas a três adegas, com almoço numa delas.
O nosso objetivo é que tenha tempo para usufruir de cada momento e apreciar o Alentejo ao máximo.
De forma a não ser muito repetitivo em cada adega será proposta uma atividade diferente.
Preço para 2 pessoas: 250€

ARTE, ARQUITETURA E VINHO
TRADICIONAL
A Vidigueira é o berço de várias castas
autocnes da região, nomeadamente a
emblemática casta Antão Vaz que dá origem
a vinhos brancos únicos.
Delicie-se com a gastronomia tradicional
alentejana complementada pela
mineralidade e aroma dos vinhos desta
região.
Durante este roteiro conheça também o
famoso vinho de talha e as suas origens.

ADEGAS BOUTIQUE

ALENTEJO MÁGICO

Sabia que o Alentejo tem mais que 350
adegas?

Uma viagem deslumbrante onde os vinhos
expressam a forte aliança entre o natureza e
o homem.

Durante este tour vamos descobrir adegas
com produções exclusivas, vinhos que não
encontra facilmente no mercado e de
qualidade superior.
Converse com o produtores num ambiente
mais moderno ou mais tradicional onde o
elo são os vinhos que expressam a
naturalidade e beleza do Alentejo.

Conheça paisagens únicas e assista ao rico
ecossistema que vive no Alentejo.
Prove vinhos únicos e intensos que só a
pureza e simplicidade do Alentejo sabe
fazer.
Respire e apaixone-se pela vida.

