
 

 

 

 

Roteiro Enogastronômico –  

Almeirim/ Santarém  

Mínimo 2 pessoas/ Máximo 8 pessoas  

desde 92 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Este roteiro é um convite a deliciar-se com os sabores do Ribatejo. A gastronomia 

ribatejana reflecte a tradição campina e a influência do rio. A Cidade de Almeirim 

fica situada no coração da região do Ribatejo, e é considerada a Capital da Sopa 

da Pedra. 

Zona fértil e de ricos vinhos, o Tejo é a terra do vinho desde o tempo remoto dos 

romanos.  

Vale a pena visitar a destilaria e saborear o novo Gin Ribatejano criado por gente 

cá da terra, o Gotik Gin. Premiado em Londres, conquistou duas medalhas na 

competição internacional “International Wine & Spirit Competition”  

https://www.dinheirovivo.pt/lifestyle/gotik-gin-portugues-conquista-prata-e-

bronze-em-londres/  

PROGRAMA 

10H00 Inicio do Tour a partir de Santarém.  

Fiuza and Bright- Visita a adega com prova de vinhos, tapas 

Almoço em Almeirim num restaurante para provar a Sopa da Pedra 

Da parte da tarde- visita livre pela cidade de Santarém ou Rota dos Miradouros 

Fim da tarde – visita à destilaria Gin Gotik com prova dos 3 Gins com aperitivos 

Jantar em Santarém- Restaurante a definir 

Regresso ao ponto de partida 

O que está incluído- 

Excursão particular 

Jantar, prova de vinhos de manhã e prova de gins 

O que não está incluído 

Almoço em Almeirim 

Descrição do Passeio 

Começamos o passeio com um café e um dos bolos maravilhosos da pastelaria 

mais famosa de Santarém, a Bijou. Durante a manhã faremos um passeio guiado 

na Adega Fiuza e Bright em Almeirim, onde faremos uma prova de vinhos. 

Ficamos para almoçar em Almeirim para degustar a saborosa Sopa da Pedra, o 

Ex Libris da Cidade.  

Da parte da tarde, passeio livre na cidade de Santarém, ou como opção ir 

conhecer os Miradouros fantásticos da cidade. Ao fim da tarde vamos visitar a 

Destilaria e tomar um aperitivo enquanto provamos o Gin Ribatejano. Para 

terminar este dia cheio de sabores, vamos jantar a um dos Restaurantes mais típicos 

da cidade. 
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