FAÇA O SEU PROPRIO VINHO
Agora, na Herdade de Vale Barqueiros, você tem a oportunidade de fazer o seu próprio vinho.
Com várias castas disponíveis, poderá escolher quais as que pretende e combiná-las nas quantidades que
desejar, criando assim o seu lote de vinho.
Nesta primeira fase, ou seja, a criação dos lotes individuais, teremos a ajuda da nossa equipa de enólogos,
para esclarecimentos, aconselhamento e sugestões.
Esta mesma equipa acompanhará todo o processo até ao
engarrafamento, para assegurar uma excelente qualidade do seu
vinho.
No final, os lotes são colocados em barricas de carvalho francês
(pipas de 225 litros) para estagiar (envelhecer) entre 3 a 9 meses,
conforme o pretendido.
Numa segunda fase, procede-se á prova dos vinhos
engarrafando-os de seguida.
Nesta altura, serão escolhidos os rótulos a aplicar nas garrafas, dos “criadores” dos vinhos, com o apoio
dos nossos designers.
Os engarrafamentos deverão acontecer em Julho ou em Janeiro de cada ano.
O vinho deve permanecer nas garrafas até 6 meses após o engarrafamento, para estar pronto a ser
levantado pelos donos.
Nesta altura é feita a rotulagem e embalagem.
Este programa tem um custo de 3.000€+IVA e inclui:
•
•
•
•
•

Almoço para 2 pessoas (no momento da criação dos lotes)
Almoço para 2 pessoas (no momento do engarrafamento)
1 Prova de vinhos
1 Barrica de carvalho francês - 225 Litros
300 Garrafas + rótulo personalizado + rolha + cápsula + 50 cxs cartão + selo

Nota: o pagamento poderá ser feito em 3 prestações, 1/3 na primeira frase, 1/3 com o engarrafamento e
1/3 no final, com o levantamento do vinho pronto.
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