Caves do Vinho do Porto

Caves do Vinho do Porto (Vila Nova de Gaia)
Erguendo-se frente ao centro histórico do Porto na margem sul do rio Douro, as Caves do Vinho do Porto são uma
importante atração turística. Este vinho doce e fortificado é produzido a partir das uvas cultivadas na região do
Douro e enviado para as caves de Vila Nova de Gaia, onde é preparado e envelhecido. Os visitantes poderão escolher
entre as mais de 50 caves à beira-rio para descobrir as dezenas de variedades de Vinho do Porto, que é hoje um dos
mais famosos do mundo.

ALGUMAS CAVES DO VINHO DO PORTO

CAVES TAYLOR’S
As caves Taylor’s situam-se no coração da zona históricade Vila Nova de Gaia, atravessando o rio desde o centro
histórico da cidade do Porto. As caves albergam a maior parte das grandes reservas de vinho do Porto envelhecidos
em madeira da empresa, bem como as suas garrafeiras de vinho do Porto Vintage. As caves são armazéns
longos,frescos e escuros, com as suas grossas paredes de granitoe tetos altos que ajudam a manter o calor bem
como uma temperatura uniforme durante todo o ano. Isso garante que os vinhos envelheçam lentamente e que
gradualmenteadquiram os sublimes e complexos sabores e aromas da maturidade.
Os vinhos que estão nas caves envelhecem em cascos ou em cubas. Os cascos são barris de carvalho, previamente
avinhados, com uma capacidade de cerca de 630 litros de vinho. Estes são usados principalmente para envelhecer os
vinhos do Porto Tawny, especialmente os macios e melosos Tawny 10, 20, 30 e 40 anos de que a Taylor’s é o
principal produtor. O envelhecimento em casco incentiva o contato entre o vinho e a madeira e intensifica o
processo de envelhecimento. Por tanto, os aromas ricos e complexos da maturidade, tais como
notas debutterscotch, nozes e de madeira de carvalho fino, se desenvolvem mais rapidamente num casco.
As caves Taylor’s em Vila Nova de Gaia podem servisitadas durante todo o ano. A visita pode ser ainda mais
agradável com um almoço no restaurante Barão Fladgateao lado das caves ou com uma estadia no The Yeatman, o
hotel vínico de luxo, localizado a poucos passos do outro lado da estrada.
Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira: 10h às 18h, Sábado e Domingo: 10h às 17h.
Taylor's Port
Rua do Choupelo nº 250
4400-088 Vila Nova de Gaia, Portugal
Coordenadas GPS: 41.13394, -8.61435
Tel. +351 223 772 956 / +351 223 742 800
Fax. +351 223 742 899
turismo.taylor@taylor.pt

ESPAÇO PORTO CRUZ
Museus e centros temáticos
Endereço: Largo Miguel Bombarda, 23, 4400-222 Vila Nova de Gaia

Projeto celebrando a cultura do Vinho do Porto, aliando tradição e contemporaneidade e estabeleceu-se em um
edifício do século XVIII, recuperado de oferecer espaços modernos e ampla para lazer, compras e exposições. Ele
inclui um Porto Cruz vinhos boutique, também com livros e objetos dedicados ao vinho, uma sala de exposições e
um terraço salão que oferece uma experiência visual de 360 ° sobre o Rio Douro e Ribeira.

QUINTA DE VILLAR D’ALLEN
Streets & Gardens
Endereço: Rua do Freixo, 194, 4300-208 Porto
Classificada como imóvel de interesse público, Villar d'Allen é uma rara sobrevivente das quintas de lazer que, nos
séculos XVIII e XIX rodeavam a cidade do Porto. Propriedade de João Allen, um empresário Inglês, que dispõe de um
edifício de arquitetura eclética, típica do período romântico do século XIX. Além de uma grande coleção de camélias,
Villar d'Allen também tem um jardim formal "à la française", eo 'platéia' nasceu do entusiasmo para "Paisagem"
jardins da moda na Inglaterra. A natureza romântica foi acentuada com o alargamento dos jardins, criando lagos,
riachos e cascatas artificiais e uma grande variedade de plantas exóticas. Ele também possui esculturas de Nasoni.
Agora é um viveiro de mudas de plantas ornamentais ao ar livre. Além de visitas guiadas, Villar d'Allen também
organiza eventos familiares, culturais ou de negócios.

CAVES CÁLEM AA
Caves do Vinho do Porto
Endereço: Avenida Diogo Leite, 344, 4400-111 Vila Nova de Gaia
Cartões de desconto: Porto VIP Passport
Fundada em 1859 por António Alves Cálem, a Porto Cálem foi detida pela mesma família há quatro gerações antes
de passar para as mãos de Sogevinus SGPS, SA em 1998. Uma visita à Cálem começa com o museu e, em seguida,
passa para as caves, onde, em um ponto multimídia dentro de uma cuba de prensagem, o visitante é oferecido um
panorama da mais antiga região demarcada do mundo - a Região Demarcada do Douro. Todo o processo de
produção de vinho do Porto desde a colheita até o engarrafamento e envelhecimento também é explicado. A visita
termina com uma degustação de dois tipos de vinho ea possibilidade de navegar através de nossa loja que oferece
uma seleção de vinhos do Porto Cálem qualidade.

CAVES DA COKBURN
Caves do Vinho do Porto

Endereço: Rua Serpa Pinto, 346, 4400-307 Vila Nova de Gaia
Fundada em 1815 por Robert Cockburn.

CAVES CROFT
Caves do Vinho do Porto
Endereço: Rua Barão de Forrester, 412, 4400-034 Vila Nova de Gaia
Cartões de desconto: Porto cartão
Os primeiros indícios da atividade da empresa como um carregador do Porto remonta a 1588. A empresa teve seu
nome atual em 1736, quando foi acompanhado por John Croft, membro de uma família antiga e distinta de
Yorkshire comerciantes de vinho. Agora é detida e gerida por descendentes de duas famílias de vinho do Porto de
idade, o Yeatman e Fladgate de do. O prestígio que a marca Croft e seus vinhos têm é devido em grande medida à
sua propriedade de uma das mais belas propriedades do vale do Douro, a famosa Quinta da Roêda. Serviços
disponíveis: - Visita Orientada e degustações de vinho - Degustação de Vinho do Porto e Croft rosa com chocolates Abertura de Croft Porto Vintage com pinças - lição Realizado em degustação de Porto e emparelhamento de
chocolate - Programas especiais (Fado, "Serra" Queijo e Vintage Croft Workshops) - Port Wine

DOURO E DO INSTITUTO DE VINHOS DO PORTO, IP
Caves do Vinho do Porto
Endereço: Rua de Ferreira Borges, 27, 4050-253 Porto
O prédio onde o IVDP está resolvido foi construído em 1843 para abrigar o Banco Comercial do Porto, em estilo neoclássico e foi comprado pelo IVDP, em 1933. Centro de visitantes do IVDP oferece uma loja de venda de vinhos, sala
de degustação e um passeio que leva os visitantes através do processo de certificação de vinhos do Porto e
Douro.Incluído na Rota do Vinho Urbano.

CAVES FERREIRA
Caves do Vinho do Porto
Endereço: Avenida Ramos Pinto, 70, 4400-082 Vila Nova de Gaia
Construído por uma família de viticultores do Douro, em 1751, a Casa de Ferreira tem uma tradição rica e um papel
proeminente na história do Vinho do Porto. Dona Antónia Adelaide Ferreira contribuiu significativamente para a

consolidação da marca. Uma mulher lendária com uma personalidade única, que se tornou um mito e um símbolo
de força para enfrentar as adversidades do Douro no século XIX. As Caves Ferreira convidam a descobrir uma marca
que já existe há mais de 250 anos, que é um símbolo da mais alta qualidade e cujo coração e alma são Português.

CAVES GRAHAM
Caves do Vinho do Porto
Endereço: Rua de Rei Ramiro, 514, 4400-281 Vila Nova de Gaia
Cartões de desconto: Porto cartão
W & J Graham foi fundada em 1820 por dois irmãos, William e John Graham, e vendida à família Symington em
1970. Os bem equipados Caves da Graham oferecem vistas magníficas do velho Porto, o rio Douro e Vila Nova de
Gaia. Os visitantes podem escolher entre quatro diferentes visitas, cada qual culmina com a oportunidade de provar
três dos Vinhos do Porto da Graham.

JW BURMESTER CAVES
Caves do Vinho do Porto
Endereço: Largo da Ponte Luís I, 1, 4400-111 Vila Nova de Gaia
Burmester Vinho do Porto é o resultado do conhecimento adquirido e da tradição que remonta ao tempo em que o
Vale do Douro ainda não era uma Região Demarcada. A empresa JW Burmester foi criada em 1750, depois de iniciar
a produção de vinhos de excelência, completamente realizado até os tempos atuais.

CAVES OFFELEY
Caves Offley
Caves do Vinho do Porto
Endereço: Rua do Choupelo, 54, 4400-174 Vila Nova de Gaia
Construído em 1737 por William Offley, a empresa ganhou renome e prestígio internacional sob a liderança de
Joseph James Forrester, uma personalidade influente na história do Vinho do Porto e que foi dado o título de Barão
pelo Rei de Portugal. O Barão de Forrester, um empresário, um produtor, um provador de vinho, um artista
respeitado e autor de mapas, foi um dos principais personagens da história do Vinho do Porto.

Novas dicas, histórias e fotos de viagens.
Visite: http://www.malaparadois.com/
Siga: https://twitter.com/@Malaparadois
Curta: https://www.facebook.com/malaparadois
Participe: https://www.facebook.com/groups/malaparadois/
Compartilhe a sua história também! Envie-nos um e-mail contando suas aventuras!
E-mail: malaparadois@gmail.com

