ENOTURISMO • WINETOURISM

ENOTURISMO • WINETOURISM

Temos uma grande paixão pelo vinho e por tudo o que o rodeia, pelos seus mistérios, pelo que vamos sabendo
sobre ele e pelo que faz com que cada golo seja diferente. O Monverde é a oportunidade de partilhar consigo,
com o Mundo, com cada um, os nossos saberes e sabores.

We have a deep passion for wine and everything that revolves around it, for its mysteries, for everything we
continuously learn about it, and for that which makes every sip different. Monverde is a chance for us to share our
knowledge and our flavours with you, with the world, with each and every one.

Statement

"Da paixão e da dedicação da Família Meireles à produção de vinhos genuínos e únicos, nasceu o sonho de expandir a
descoberta da degustação ao conceito da fruição do mundo do vinho. O Monverde Wine Experience Hotel reflete a
filosofia da Quinta da Lixa na criação de experiências exclusivas, que transmitem a autenticidade da Região dos
Vinhos Verdes e o arrojo de criar momentos memoráveis.
De cada vez que nos visita, assumimos o compromisso de o receber o melhor que sabemos e de lhe mostrar todo o
potencial do produto que é a essência do nosso trabalho diário: das uvas ao copo, das harmonizações no nosso
restaurante às provas descontraídas na varanda, da paisagem em tons de verde que envolve o hotel aos detalhes da
decoração que escolhemos com todo o cuidado, partilhamos o ADN de uma Equipa que trabalha, todos os dias, para
o surpreender."
Óscar Meireles | Administrador Quinta da Lixa / Mentor - Monverde Wine Experience Hotel

"From the passion and dedication of the Meireles Family to the production of genuine and unique wines, a dream was born to
expand the discovery of tasting to the concept of enjoying the world of wine. The Monverde Wine Experience Hotel reflects
the philosophy of Quinta da Lixa in creating exclusive experiences that convey the authenticity of the Vinho Verde Region
and the boldness to create memorable moments.
Every time you visit us, we are committed to welcome you the best way we know and to show you the full potential of the
product that is the essence of our daily work: from grapes to the glass, from the pairings in our restaurant to the relaxed
wine tasting on the balcony, from the landscape in shades of green that surrounds the hotel to the details of the
decoration that we have chosen with great care, we share the DNA of a team that works, every day, to surprise you."
Óscar Meireles | Administrador Quinta da Lixa / Mentor - Monverde Wine Experience Hotel

Statement

«O olhar sobre os 22 anos passados e os sonhos para os 22 anos futuros.
22 vindimas, inúmeros desafios, uma certeza... a vontade de exprimir a singularidade e originalidade do nosso terroir,
mostrar a autenticidade e versatilidade de uma região, afirmar o potencial das nossas castas mostrando o seu
melhor, sozinhas, ou na harmonia de um lote, respeitando sempre as características de cada uma.
Apresentar a cada novo ciclo vinhos com personalidade, aromáticos, equilibrados, vinhos que surpreendam, todos
aqueles que os provam.
Olhar estes anos passados é compreender os anos futuros, é perceber a constante procura por mais e melhor, é
perceber que existem ainda um sem número de experiências, estilos e perfis de vinhos a apresentar e com isto
escrever também um pouco da história do Monverde Wine Experience Hotel.
Feliz pelo trabalho realizado e consciente dos desafios futuros. Pessoalmente, e toda a equipa, diariamente
trabalhamos com o mesmo objetivo, fazer da Quinta da Lixa e do Monverde Wine Experience Hotel nomes de
referência no panorama vitivinícola e das experiências vínicas em Portugal.
Um brinde e um obrigado a Si….."
Carlos Teixeira | Enólogo Quinta da Lixa

«The look on the past 22 years and the dreams for the future 22 years.
22 harvests, countless challenges, a certainty...the desire to express the uniqueness and originality of our terroir, show the
authenticity and versatility of a region, affirm the potential of our grape varieties by showing their best, alone, or in
harmony with one batch, always respecting the characteristics of each one.
To present, with each new cycle, wines with personality, aromatic, balanced, wines that surprise, all those who taste them.
To look at these past years is to understand the future years, to perceive the constant search for more and better, to
realize that there are still countless experiences, styles and profiles of wines to present and with this also write a little of
the history of Monverde Wine Experience Hotel. Happy for the work done and aware of the future challenges. Personally,
and the whole team, we work daily with the same goal, to make Quinta da Lixa and Monverde Wine Experience Hotel reference
names in the wine panorama and wine experiences in Portugal.
A toast and thanks to You…"
Carlos Teixeira | Enólogo Quinta da Lixa

As vinhas da Quinta de Sanguinhedo

Quinta de Sanguinhedo's Vineyards

Provas de Vinhos • Wine tasting

WINES WITH CHARACTER
O perfil, o caráter e as tradições vinícolas da região dos Vinhos Verdes. Uma prova de 3 vinhos que contam as
histórias de uma cultura vinícola única, harmonizada com produtos regionais.
The profile, character and wine traditions of the Vinhos Verdes region. A tasting of 3 wines that tell the stories of a unique
wine culture, paired with regional canapes.

15,00€

TASTE THE VINE
Torne-se um expert do perfil das castas tradicionais da região. Nesta prova, são apresentados 5 vinhos monocasta,
que o farão apaixonar-se ainda mais por esta região vinícola e aumentar a sede de conhecimento.
Become an expert on the profile of the region's traditional grape varieties. In this tasting, 5 single grape wines are
presented, which will make you fall even more in love with this wine region and increase your thirsty for knowledge.

20,00€

NOTES OF LEGACY & TERROIR
Vinhos que contam as histórias de uma família e geração produtora de vinhos.
Numa prova de 5 vinhos, o legado de uma família é apresentado usando os ícones do produtor.
Wines that tell the stories of a family and wine-producing generation.
In a tasting of 5 wines, the legacy of a family is presented using the icons of the producer.

25,00€

Túnel dos Aromas

Sensory Room

Provas de Vinhos • Wine tasting

WINEMAKER BARREL & VINE SESSIONS
A visão do Enólogo. Numa única prova, são apresentados vinhos de barrica, de edição limitada, e vinhos de vinhas
específicas do produtor, que representam alguns dos projetos mais ambiciosos do Enólogo Carlos Teixeira.
The visions of the Winemaker. In a single tasting, limited edition barrel wines and wines from specific vineyards of the
producer are presented, representing some of the most ambitious projects of the winemaker Carlos Teixeira.

35,00€

Exclusive LIMITED EDITIONS
Olhar o futuro. Prova com 3 novos vinhos, edições muito limitadas, e que mostram uma nova era na produção de
vinho da região – uma produção que resiste à urgência de consumo de novas colheitas.
A look to the future. Taste with 3 new wines, very limited editions, and that show a new era in the region's wine
production – a production that resists the urgency of consuming new harvests.

60,00€

FAMILY TASTING EXPERIENCE
Uma prova dedicada às famílias. Os pais desfrutam de uma prova de 3 vinhos enquanto as crianças percebem a
cultura do vinho de uma forma interativa, ao provarem sumos com os aromas dos vinhos apresentados.
A wine tasting dedicated to families. Parents enjoy a tasting of 3 wines while children perceive wine culture in an
interactive way, tasting juices with the aromas of the wines presented.

13,00€ Adultos • Adults
3,00€ Crianças (5 aos 12 anos) • Children (5 to 12 Y.O.)

A Arquitetura do Hotel – Fernando Coelho

The Hotel Arquitecture – Fernando Coelho

Experiências

•

Experiences

Wine Blending & Sensory Experience
Torne-se enólogo por um dia, criando o seu próprio vinho, nesta experiência única no Monverde Wine Experience
Hotel.
A experiência tem início no Túnel dos Aromas, com alguns dos aromas mais comuns nos Vinhos Verdes, para
desenvolver a sensibilidade e memória olfativas, e preparar o visitante para a fase seguinte: criar o vinho.
É realizada a prova isolada de cada variedade de uva, enquanto são apresentados o perfil e histórias de cada
uma delas. Segue-se a experiência de mistura de castas, através da sua medição correta, para criar um vinho
único e perfeitamente adequado ao estilo pessoal e sentidos de cada visitante.
Esta experiência só termina depois do visitante engarrafar o seu vinho, de colocar a rolha de cortiça, de
escolher e colocar a cápsula na garrafa e de personalizar o próprio rótulo.
A garrafa é a lembrança da experiência, bem como um certificado de participação com o selo do hotel e do
produtor, para que o visitante partilhe a sua aventura como Enólogo com toda a confiança.
Become a winemaker for a day, by creating your own special wine blend with this unique experience at Monverde Wine
Experience Hotel.
The experience begins with you exploring our sensory room, with some of the most common aromas at the Vinho Verde
wines, to develop your olfactory sensibility and memory, and get you ready to the blending phase.
Then, you will taste through each grape varietal while learning about their stories and profile, and you will be given the
opportunity to measure and sample them together to create a new unique wine, perfectly fitting your personal style
and senses.
This experience is only over after you bottle the wine, put the cork in, choose and place the capsule in the bottle and
personalize your own label.
To ensure your friends and family believe in you when saying you made a wine, the bottle is the souvenir from this
experience, as well a participation certificate with the hotel and winery stamp.

40,00€

Provas de Vinhos
harmonizadas com a Gastronomia Regional

Wine Tastings
paired with Regional Gastronomy

Experiências

•

Experiences

Wine & Art
Esta não é a experiência de pintura tradicional. Nesta experiência, deixe a paisagem do Monverde inspirá-lo a
criar uma obra de arte, onde o vinho é a tinta.
Para isso, usará o Vinhão, uma das poucas variedades de uvas tintureiras do mundo, enquanto desfruta de um
copo (ou vários) de vinho, acompanhado por petiscos regionais.
Nós fornecemos a paisagem, o vinho, a comida, a tela...só precisa trazer a sua criatividade!
"This is not the standard paint experience. In this experience, let the Monverde landscape inspire you to create a piece of
art, where the wine is the paint.
For this, you will use Vinhão, one of the only few dye grape varieties in the world, while enjoying a glass (or a few) of
wine, paired with local bites.
We provide you the scenery, the wine, the food, the canvas…and you just need to bring your criativity!"

25,00€
15,00€ Crianças (5 aos 12 anos) • Children (5 to 12 Y.O.)

Monverde Explorer Experience
• Storytelling: entrega de chapéu de palha e passeio até ao local do picnic com apresentação da história e
explicação das várias castas da propriedade;
• Wine Tasting: com a variedade de uva onde o picnic está localizado;
• Wine Picnic: com produtos locais e iguarias regionais;
• Wine & Art: pintura com a uva Vinhão durante o picnic;
• Vineyard Trek: seguindo o mapa da propriedade e as pistas dadas, os visitantes exploram as vinhas, encontram e
tomam nota dos pontos estratégicos definidos, que os levará a um brinde final.
• Storytelling: delivery of a straw hat and tour to the picnic site with presentation of the history and explanation of the
various grape varieties in the property;
• Wine Tasting: with the grape variety where the picnic is located;
• Wine Picnic: with local products and regional delicacies;
• Wine & Art: painting with Vinhão grape during the picnic;
• Vineyard Trek: following the property map and the given clues, visitors explore the vineyards, find and take note of the
defined strategic points, which will lead them to a final toast.

65,00€
20,00€ Crianças (5 aos 12 anos) • Children (5 to 12 Y.O.)

Escultura “Chuva de Folhas” – Paulo Neves

“Chuva de Folhas” Sculpture – Paulo Neves

Experiências

•

Experiences

Hands-On Harvest
Atividade a iniciar às 9h30
Welcome drink e entrega do kit no local da vindima;
• Início da apanha da uva;
• Pausa para lanche matinal, com as iguarias regionais e tradicionais da vindima;
• Continuação da apanha da uva;
• Prova de vinho com a uva a ser colhida;
• Almoço tradicional no exterior;
• Visita à Adega e explicação do início do processo de vinificação.
•

•

Para a vindima em família, as crianças são desafiadas a recolher materiais da vinha durante a apanha da uva, para
mais tarde criarem um pequeno projeto, que será o postal da estadia em Monverde.
Activity to start at 9:30 am
Welcome drink and delivery of the Harvest kit at the harvest site;
• Start of grape harvesting;
• A break for a morning snack, with the regional and traditional delicacies of the Harvest season;
• Continue grape harvesting;
• Wine tasting with the grape being harvested;
• Traditional lunch outside;
• Visit to the Winery and explanation of the beginning of the winemaking process.
•

•

For the family harvest, children are challenged to collect materials from the vineyard during grape harvesting, to
later create a small project, which will be the postcard of the stay in Monverde.

65,00€
30,00€ Crianças (5 aos 12 anos) • Children (5 to 12 Y.O.)

As Vindimas

Harvest Season

Experiências

•

Experiences

Beyond the Cellar Doors Tour
A Quinta da Lixa abre as portas das suas propriedades mais cativantes, para dar a conhecer aos nossos visitantes
a realidade de um dos maiores produtores da região dos Vinhos Verdes.
Durante o circuito - especificamente desenhado com o intuito de apresentar a história de uma família e de um
produtor que abraçou as suas raízes à região - irá explorar as paisagens da região, conhecer as castas
presentes nas propriedades, as caraterísticas que as tornam especiais dentro das suas diferenças, ao mesmo
tempo que desfruta dos vinhos que fazem parte do portfólio da Quinta da Lixa.
Quinta da Lixa opens the doors of its most captivating properties, to show our visitors the reality of one of the largest
producers in the Vinhos Verdes region.
During the circuit - specifically designed in order to present the history of a family and a producer who embraced its
roots in the region – you will explore the landscapes of the region, know the grape varieties present in the properties,
the characteristics that make them special within their differences, while enjoying the wines that are part of Quinta da
Lixa portfolio.

40,00€

Experiências Gastronómicas com Vista para as Vinhas

Gastronomic Experiences with a View to the Vineyards

Quinta de Sanguinhedo 166, Castanheiro Redondo
4600-761 Telões, Amarante - Portugal
N 41° 19' 12.44'' W 8° 07' 13.02''
T +351 255 143 100 / geral@monverde.pt
www.monverde.pt

T +351 255 490 590 / info@quintadalixa.pt
www.quintadalixa.pt

