ENOTURISMO

WINE TOURISM

APAIXONADOS PELA VINHA

PASSIONATE ABOUT VINEYARDS

A Filipe Palhoça Vinhos é uma empresa familiar dedicada há mais de 50
anos à viticultura e produção de vinhos na Península de Setúbal. Fundada
em 1950 por Filipe Jorge Palhoça, a
qualidade dos vinhos conquistou o coração de clientes fiéis, tornando-o um
dos mais respeitados produtores da
região. A Quinta da Invejosa abre então as suas portas para dar a conhecer
esta família, vinhos e tradições.

Filipe Palhoça Vinhos is a family business with over 50 years of dedication to
viticulture and wine production in the
Setúbal Península wine region. Founded
in 1950 by Filipe Jorge Palhoça, the quality of their wines won the hearts of
loyal customers, making Filipe one of
the most respected wine producers in
the region. Nowadays, Quinta da Invejosa open their gates to who want to
know about this family, their wines and
traditions.

PROGRAMAS À ESCOLHA

CHOOSE YOUR PROGRAM

Visita guiada com prova de 3 vinhos — 4,00€/pessoa

Guided visit with 3 wine tastings — 4,00€/person

Visita guiada com prova de 4 vinhos + 1 prova
Moscatel Setúbal— 6,50€/pessoa

Guided visit with 4 wine tastings +
1 Moscatel Setúbal tasting— 6,50€/person

Visita guiada com prova de 5 vinhos e produtos
regionais — 14,00€/pessoa (requer min. 4 pessoas)

Guided visit with 5 wine tastings and regional
products — 14,00€/person (requires a minimum of
4 people)

Visita guiada com prova de 3 espumantes com
harmonização — 10,00€/pessoa
(requer min. 4 pessoas)

IVA incluído à taxa legal em vigor.

Guided visit with 3 sparkling wine tastings and
food pairing—10,00€/person (requires a minimum
of 4 people)
VAT included at the current rate.
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ENOTURISMO
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INFORMAÇÕES E CONDIÇÕES

INFORMATIONS AND CONDITIONS

- Todos as nossas sugestões incluem visita
guiada à Vinha, à Adega com acesso gratuito
às Caves do Moscatel. Duração: 1h30m;

- All our suggestions include a guided visit
to vineyards, winery with free access to
Muscat wine cellars. Duration: 1h30m;

- Prova de Moscatel requer um valor adicional de 2,50€ por pessoa;

- For Moscatel wine tasting, please consider
an additional price: 2,50€ per person;

- Reserva prévia necessária para todos os
programas 48 horas antes do dia;

- Previous booking within 48 hours necessary;

- Para efeitos de confirmação da reserva, é
solicitado o pagamento de 50% do valor total e envio do respetivo comprovativo de pagamento para geral@filipepalhoca.pt. Esta
condição serve para todos os programas disponíveis;

- To confirm the reservation its required the
payment of 50% of the total amount. The
payment proof shall be sent to geral@filipepalhoca.pt. This condition apllies
to all available programms;

- Visitas gratuitas para crianças até aos 5
anos; dos 6 aos 18 anos, é solicitado 50% do
valor do programa selecionado (prova de
vinhos não incluída).

- Free access to children up to 5 years-old;
Children between 6 to 18 years-old is required 50% of the amount, (wine tasting is not
included).
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ACOLHIMENTO LINGUÍSTICO

WELCOMING LANGUAGES

Português e Inglês

English and Portuguese

(Outros Idiomas: consultar disponibilidade)

(Other Languages: Check availability)

HORÁRIOS

TIMETABLES

LOJA

WINE SHOP

Seg.—Sáb. 9:00h às 13:00h e das 14:00h às
18:00h

Mon.—Sat. 9:00 am to 1:00 pm and 2:00 pm to
6:00 pm

VISITAS GUIADAS

GUIDED VISITS

Verão (01 Abril - 31 Outubro)

Summer (01st April – 31th October)

10:00h e 15:30h

10:00 am and 3:30 pm

Inverno (01 Novembro - 31 Março)

Winter (01st November - 31th March)

10:30h e 15:00h

10:30 am and 3:00 pm

Nota: Aceitamos visitas guiadas aos Domingos/
Feriados apenas por marcação prévia
(48 horas antes).

Note: We accept groups to guided visits on Sundays/
Holidays Bank by pre-booking only
(48 horas antes).

Requer um mínimo de 8 pessoas.

Requires a minimum of 8 people.

COMO CHEGAR?

HOW TO ARRIVE?

GPS: N 38º 37’ 18’’ O 8º 43’ 30’’

GPS: N 38º 37’ 18’’ O 8º 43’ 30’’
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