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INFO #cgnorte 

Cultur@lmente 19 e 20 de setembro 

              Douro Vinhateiro e Aldeias Vinhateiras 

Vamos às Vindimas 

020/2020  

Desde a nossa primeira viagem que o foco é garantir a segurança, conforto, bem-estar e saúde de todos os que 

nos acompanham nesta nobre missão de associativismo! Hoje, mais do que nunca, garantir essas condições é o 

nosso compromisso! 

O último trimestre de 2020 traz consigo uma agenda do Clube Galp Núcleo Norte recheada de novas aventuras 

que certamente não vai querer perder. Iremos partir à conquista de novos destinos, igualmente fascinantes!  

Sabemos que, em cada associado e amigo, há uma paixão por viajar e abraçar novas descobertas com o Clube Galp 

Núcleo Norte, uma vontade imensa de voltar a partilhar momentos com amigos de aventuras, que vêm e sentem o 

mundo como nós. 

Na companhia do espírito aventureiro do Clube Galp Núcleo Norte, prometemos fazê-lo descobrir locais               

surpreendentes e rechear o calendário do último trimestre com dias que valem a pena! 

A tendência não é nova, mas a participação é desconhecida de muitos, convidamos a fazer parte das vindimas, 

com apanha da uva e lagarada incluídas.  

É caso para dizer: ponha aqui o seu pezinho. 

Se em tempos as vindimas foram única e exclusivamente trabalho de gentes da terra, atualmente a exigente  

tarefa de apanhar a uva (e, num sentido mais lato, de trabalhá-la) é considerado um pequeno luxo para quem vê 

no vinho uma arte e quer ir além das tradicionais provas, onde cheiro, cor e estrutura são analisadas a mando 

do gosto pessoal. Por todo o país, mas com maior incidência no Douro, existem quintas que promovem programas 

de enoturismo apostados nas vindimas, a época mais gratificante do ano vinícola. O convite da Direção do Clube 

Galp Núcleo Norte passa por perceber o trabalho que é feito nos bastidores da produção de um vinho para, no 

final, o beber melhor. Assim, em setembro regressaremos à postura dinâmica que até março tem pautado a  

orientação do clube e que os associados nos tem presenteado com a sua presença em todas as iniciativas que 

apresentamos. 

Este programa, é composto desde o corte da uva e respetiva pisa no lagar, acrescentam-se ainda visitas à adega, 

cave e garrafeira, além do almoço tradicional na quinta. O Douro Vinhateiro e as Aldeias Vinhateiras, farão parte 

integrante do nosso fim-de-semana e O vinho, como seria de esperar, está presente em todo o processo. 

Mãos na uva, pés no mosto! 

Mais uma aposta CGnorte!  

"Boa é a vida, mas melhor é o vinho" FERNANDO PESSOA 

                           Para mais informações contactar a secretaria do Clube Galp Núcleo Norte através: 

        Email: clubegenortesecretaria@galpenergia.com  ou contactos Telefónicos: 924 481 590 / 229 992 760 

www.clubegalpenergianorte.com 
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Apresentação do Programa: 

E se há pouco tempo interrompemos a agenda Clube Galp Núcleo Norte, por    

questões de proteção de nossos associados e amigos, em setembro abrimos as    

portas devagar, sempre acompanhando as diretrizes da DGS e em segurança. Convidamos os associados a        

participar nas vindimas, um “acontecimento cultural que se mantém até aos dias hoje” e que continua a reunir  

tradições e saberes populares. Tudo começa com um passeio pelas vinhas e consequente participação nas           

vindimas, não tenha problemas em sujar-se e passar uma experiencia em Família e ambiente puro com a         

natureza. 

 1º dia:  

 07h15 - Ponto de encontro na sede do Clube Galp Energia Norte  

 07h30 - Saída para Ucanha.  

Manhã: visita à Aldeia Vinhateira de Provesende. Visita à Aldeia Vinhateira de Favaios com padarias tradicionais 

e Cooperativa de Favaios (com visita e prova).  

 Almoço tradicional na Quinta da Avessada em Favaios 

Tarde: Vindima e lagarada na Quinta  

Jantar e alojamento no Plácido Hotel - Douro Tabuaço****  

 2º dia:  

 Pequeno almoço buffet.  

Manhã: Visita à Aldeia Vinhateira de Barcos e Igreja de Santa Maria de Sabroso. Igreja Românica de S. Pedro das 

Águias (Tabuaço).  

 Almoço em Tarouca (Entradas regionais, sopa, rojões com batata alourada em azeite e alho, bebidas,         

sobremesa e café).  

Tarde: Visita à Aldeia Vinhateira de Salzedas (Mosteiro de Salzedas e Judiaria). Visita à Aldeia Vinhateira de   

Ucanha (centro histórico e ponte fortificada). Paço Dalvares (com visita e prova de espumante).  

Regresso ao Porto, com chegada pelas 20h 

020/2020  

                           Para mais informações contactar a secretaria do Clube Galp Núcleo Norte através: 

        Email: clubegenortesecretaria@galpenergia.com  ou contactos Telefónicos: 924 481 590 / 229 992 760 

www.clubegalpenergianorte.com 
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Plano de Pagamento: 

 

 

 

Após comparticipação do Clube Galp Núcleo Norte:                                     

020/2020  

              Douro Vinhateiro e Aldeias Vinhateiras 

                           Para mais informações contactar a secretaria do Clube Galp Núcleo Norte através: 

        Email: clubegenortesecretaria@galpenergia.com  ou contactos Telefónicos: 924 481 590 / 229 992 760 

www.clubegalpenergianorte.com 

Preço Associado em Quarto Duplo / Twin 200 € 

Preço Não Sócio em Quarto Duplo / Twin  205 € 

Suplemento Quarto Individual 20 €   

Cama Extra Criança até 12 anos  

  

Inscrição 

 

1ª  

Julho 

2ª  

Agosto 

3ª 

Setembro 

Pessoa 50€ 50€ 50€ 50€ 

 Número mínimo para realização do evento 20 pessoas 

 Data Limite para Inscrições 01 / 09 / 2020 

 A Diferença de Não Associado é Pago no ato da inscrição 

 Suplementos Pagos no ato da inscrição 

 A estadia em quarto single está sujeita a confirmação de disponibilidade 

  Cancelamentos efetuados nos últimos 5 dias antes do passeio não será devolvido o montante já transferido  

      * Caso pretenda outro tipo de plano de pagamento, a direção está recetiva a analisar 

Inclui:  

Viagem ida e volta, e todo o percurso descrito, em autocarro de turismo, com as devidas condições de segurança e diretrizes 
da DGS; acompanhamento de guia turístico; 2 almoços com bebidas e café; 1 jantar com bebidas no hotel; 1 noite em hotel  
em regime de alojamento MP e pequeno almoço; entradas nos locais/monumentos conforme descrição do programa;      
seguro.  

Incluído gratificação ao motorista 
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