
ENOTURISMO • WINETOURISM



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€ •   Pessoa Person



As atividades e experiências desenvolvidas no Monverde Wine Experience Hotel carecem de reserva antecipada 
para confirmação de disponibilidade de agendamento.

Condições de reserva:
• A reserva de experiências é apenas confirmada através da transferência do valor total da experiência ou pelo 
fornecimento dos dados de cartão de crédito.
• As experiências podem ser canceladas gratuitamente até 72 horas antes da sua realização. Após esta data, o 
hotel não fará a devolução do valor da experiência e fará o débito no cartão de crédito da totalidade do 
valor da experiência;
• As atividades devem iniciar no horário informado, com tolerância de apenas 10 minutos, para não comprometer 
os horários das demais atividades programadas. A atividade não será realizada no caso de os 
visitantes/hóspedes não respeitarem os horários informados.
• As experiências que fazem parte de vouchers e/ou programas de estadia não podem ser trocados por bens e/ou 
outros serviços do hotel.
• É necessária a informação de alergias, intolerâncias alimentares ou dietas restritas de qualquer participante 
no momento da reserva das experiências.

The activities and experiences developed at the Monverde Wine Experience Hotel require advanced booking to confirm 
availability.

Booking conditions:
• Reservations are only confirmed by transferring the total amount of the experience or by providing credit card 
details.
• Experiences can be canceled free of charge up to 72 hours before they take place. After this date, the hotel will not 
refund the value of the experience and will charge the entire value of the experience at the credit card;
• The activities must start at the informed time, with only a tolerance of 10 minutes, to not compromise the schedules of 
the remaining scheduled activities. In case the guest do not meet this condition, the activity will not be performed.
• Experiences that are part of vouchers and/or stay programs cannot be exchanged for goods and/or other hotel 
services.
• Information of allergies, food intolerances or restricted diets of any participant is required when booking the 
experiences. 



T +351 255 143 100  /  geral@monverde.pt
www.monverde.pt

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

Quinta de Sanguinhedo 166, Castanheiro Redondo
4600-761 Telões, Amarante - Portugal

N 41° 19' 12.44''   W 8° 07' 13.02''
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