טיול יין וקולינריה
 7-12בספטמבר 2020

פורטוגל
טיול בציר
בהדרכת רוני ססלוב
טיול יין בתקופה הכי יפה בשנה
לקבל השראה במקומות היפים בעולם

ברוכים הבאים לפורטוגל
יום 7.9 – 1
טיסת בוקר ישירה מתל אביב תנחת בליסבון בשעה 9:25

בבוקר ,שם ימתינו לנו נהג ומיניבוס אלגנטי לתחילת הטיול.
נצא לכיוון צפון ,אל עבר יקב מרשים הממוקם במרכז הכרמים.
ביקב יקבלו אותנו לחוויה מיוחדת שתכלול הצגה כללית של
פורטוגל ואזורי היין השונים ,כולל טעימה של יינות מייצגים.

נמשיך לביקור בכרמים ובהיכל התסיסה ונזכה לטעימות יין
בשלבים שונים של התהליך .לאחר הביקור נוזמן לארוחת
טעימות שיכין עבורנו השף של היקב ,ארוחה שתכלול כמובן
יינות נבחרים של היקב ,שיותאמו במיוחד למנות .בשעות אחר

הצהריים נגיע לעיירה  Coimbraוללינה בארמון הסטורי מימי
הביניים ,הטומן בחובו סיפור רומנטי נכזב ומפורסם ושייך
לקבוצת ”.“Small Luxury Hotels
לאחר צ'ק אין וזמן להתארגנות ומנוחה קלה ,נצא לסיור

מודרך בגן בוטני עתיק ,המקיף את האחוזה ובו עצים בני מאות
שנים .ארוחת הערב במסעדה מסורתית ובליווי מוזיקת פאדו.

עמק הדוארו
יום 8.9 – 2
היום יוקדש לעמק היין המפורסם ביותר בפורטוגל,
שהוכר כבר בשנת  1756כאזור גאוגרפי יחודי ליין
הפורט והוכרז ע"י אונסק"ו כאתר מורשת עולמית.
הבציר כאן נמצא בשיאו ,נגיע לביקור ביקב קטן
ומשפחתי שיאפשר לנו לקחת חלק בבציר ובדריכת
הענבים המסורתית .לאחר ש"הרווחנו את לחמנו"
נצטרף למשפחה לארוחת צהריים דשנה.
את הדרך אל העבר השני של הנהר נעשה בסירה
מסורתית ,שבעבר שימשה להובלת חביות יין במורד
הנהר .המיניבוס ימתין לנו בעבר השני של הנהר
ומשם נמשיך לביקור באחד היקבים הטובים ביותר
באזור Quinta da Vallado :לטעימת רוחב.
הלינה בלילות הקרובים תהיה במלון עשיר באומנות.
ארוחת ערב קלה במסעדה במרכז העיר העתיקה.

פורטו – העיר והיין
יום 9.9 – 3
בבוקר מעט זמן חופשי להנות מהמלון היפיפה,
הבריכה והספא .לקראת השעה  10:30נצא
לביקור באחד מבתי הפורט המובילים ב Vila
 ,Nova de Gaiaשם מתיישנים מיטב יינות
הפורט .נערוך טעימה השוואתית ונלמד על
המגוון של הרחב של שיטות ייצור הפורט.

משם נמשיך אל העיר פורטו ,בה נשוטט בין
הסמטאות הציוריות ביחד או באופן עצמאי
ונהנה מעיר הנמל המפורסמת.
לקראת שעות הערב נצא לארוחה מיוחדת
וחווייתית בבית של חברים ,משפחה מקומית,
שיחלקו איתנו הרבה מההוויה הפורטוגלית
ויבשלו עבורנו ממיטב המטבח המקומי.

וינו ורדה – ה"יין הירוק"
יום 10.9 – 3
היום יוקדש לאזור הצפוני של פורטוגלVinho :
 ,Verdeשנקרא על שם היינות המרעננים
המגיעים ממנו .נפתח את היום בביקור ביקב
 ,Quinta da Covelaהמיצג את הגל החדש של
יצרני יינות זניים באזור .היקב שוכן באחוזה
מטריפה ,שופעת בעצי פרי ,נחל חוצה אותה והיא
מוקפת גן ארומטי של פרחים ותבלינים.
יקב  Quinta da Aveledaגם הוא שוכן בליבה
של אחוזה מרשימה במיוחד .שם יקבלו אותנו
לארוחת צהריים ,סיור בגנים וטעימת יין .מרתף
מהמאה ה  15אוצר בחובו סוד עתיק ,שנזכה
לגלות ולטעום.
ערב חופשי לצאת ולגלות את העיר היפה.

דרומה דרך BAIRRADA
יום 11.9 – 5
במרכז פורטוגל ,בין פורטו וליסבון ,שוכן אחד מאזורי היין
החשובים והמעניינים במדינה.Bairrada :
נבקר ביקב משפחתי שבו הדור השלישי והרביעי של
המשפחה ממשיכים לייצר יינות עטורי פרים ,בשיטות

מסורתיות .יקב  ,Quinta das Bageirasבו נטעם מגוון
רחב של יינות ,מבעבעים ,לבנים ,אדומים ומתוקים
ונזכה לטעום מהמטבח האזורי המשובח.
לאחר ארוחה דשנה "נפליג" דרומה אל עבר עיר הבירה

הפורטוגלית :ליסבון .שם ,לאחר צ'ק אין קצר ,נצא לסיור
רגלי קצר בין הסמטאות הציוריות של העיר הותיקה.
לאחר הסיור יינתן זמן חופשי להנות ,לשופינג ,טעימת יין
או שיטוט בין הרחובות המרשימים.
לארוחת הערב החגיגית ,יצטרף אלינו נשיא אחוות יצרני
היין באזור  ,Tejoלחוויה בלתי נשכחת ,במרתף יין של
המרקיז דה פומבל ,העמוס בחביות וחוויות.

לטייל בליסבון
יום 12.9 – 6
זמן חופשי לטיול בעיר המרשימה,
להתרשם ,לטעום ,לרכוש ולהנות מהחוויה
המיוחדת והיפה של ליסבון .לקראת

הצהריים נצא לכיוון שדה התעופה ומשם
בטיסה ישירה בחזרה לישראל.

הפרטים הטכניים
מה כלול?

לא כלול

• מדריכה :רוני ססלוב

• תוספת ללינת יחיד בחדר פרטי – € 250

• מיניבוס אלגנטי ונהג צמוד

• ניתן לשדרג למחלקת עסקים בתוספת תשלום

• טיסה סדירה ,ישירה ,במחלקת תיירים

• ביטוח אישי ורפואי

•  5לילות במלון  4כוכבים (ע"ב זוג בחדר)  +ארוחות בוקר
•  4ארוחות צהריים ביקבים – כולל יין

תנאי ביטול :החזר מלא עד  3חודשים לפני הנסיעה ,פרט לדמי

•  4ארוחות ערב כמפורט בתוכנית הטיול – כולל יין

טיפול בסך  € 200למשתתף .ביטול עד חודש לפני הנסיעה יזכה

• מפגש מקדים ומפגש מסכם

בהחזר של  50%מהסכום .לאחר מכן לא יהיה החזר .ביטול
בכתב בלבד.

• ביקורים כמפורט בתוכנית ,כולל טעימות
מחיר בהרשמה מוקדמת € 2,900 :למשתתף ,לנרשמים עד ה 31.5.2020

הערה :בשל אילוצי ספקים מקומיים שונים ,ייתכנו שינויים

מחיר מלא € 3,200 :למשתתף

בתוכנית המוצעת .בכל מקרה של שינוי ,ייבחר מקום  /ספק

מספר משתתפים14 :

חלופי ברמה זהה.

info@vinspiration.co.il

vinspiration.co.il

+972-(0)54-3389244

