
“O turista não quer mais ser 

um sujeito meramente con-

templativo, mas sim o ator de 

sua própria experiência e, 

portanto, o protagonista de 

seus sonhos no destino que 

escolheu para sonhar.”  

 

Pensando nisso, buscamos 

varias alternativas para cada 

tipo de turistas. Desde de 

uma simples aula de gastro-

nomia à uma maratona, pe-

las ruas de Madrid, conheças 

nossas ofertas de turismos ex-

periencias!! 
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Ribera del Duero, está localizada a 193 km de Madrid. Região 
conhecida pela prestigiosas bodegas e seus vinhos. Nosso Tour 
começa saindo de Madrid e chegando a Valladolid, em trem de 
Alta Velocidade.  Tempo estimado : 1 hora. Em Valladolid, iremos 
diretamente as bodegas do grupo Matarromera.  
As bodegas de Matarromera, está entre as 100 melhores viniculas 
do mundo.  Nosso passeio consiste na visita da bodegas Emina, 
Matarromera e Renascimiente.  Em cada uma delas faremos a 
visita nas instalções e a desgustação de 3 vinhos.  

RIBERA DEL DUERO 

 

Concierge : Andrea Lima 

 

 

 

 

ENOTURISMO 

 

Duração 8 horas 

ROTEIRO INCLUI 

 Ida em Renfe ( trem de Alta velocidade 

 Trasnporte da estação de Valladolid até 
a vinícula  

 Visita às 3 vinícolas 

 Almoço  

 Retorno à estação de Valladolid 

 Retorno em trem alta velocidade à 
Madrid 

 

 

 

 

 

www.descubramadrid.com Reservas: info@descubramadrid.com 

Saída de Madrid  às 9 :30 horas. 

Chegada em Valladolid  às11 horas 

 Visita à Bodega Rento e degustação dirigida à 
barrica e garrafa. 

 Visita à Bodega Matarromera degusta-
ção  dirigida de três vinhos 

 Visita à Bodega Emina, Museu do Vinho e 
degustação dirigida de três vinhos 

 Almoço Castellano com Leitão assado IGP 
maridado com 4 vinhos no  Restaurante La 
Espadaña de San Bernardo 

Retorno para Madrid às 18:00 
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