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O núcleo de Enotrips visa a atender a demanda por
viagens de alto padrão para pequenos grupos de amigos e
familiares, de clientes corporativos, de amantes dos bons
vinhos e da boa mesa. As viagens Premium possibilitam o
contato exclusivo com os mais importantes enólogos e
produtores de vinhos do mundo, além de oferecer
inesquecíveis experiências gastronômicas e culturais
A ideia é ESTREITAR e CONSTRUIR relacionamentos com
afetividade.
Somos especialistas em ampliar vínculos e conexões com
os clientes especiais em torno do vinho e da boa mesa.

www.vsxclub.com

OBJETIVOS
●

ESTREITAR e CONSTRUIR
relacionamentos.

●

PROPORCIONAR experiências únicas,
fazendo com que os participantes
sintam-se privilegiados por estarem
participando deste momento
exclusivo.

●

ENRIQUECER o conhecimento sobre a
enogastronomia.

ESPANHA

DATA: 22 A 30 DE MAIO DE 2022

●

●

DURAÇÃO: 09 DIAS / 08 NOITES

●

MÁXIMO: 20 PESSOAS

"As experiências exclusivas das nossas Enotrips
oferecem mais encantos e magias para os adultos do
que a Disney para os adolescentes!"
Otavio Moraes, CEO-VSX

EXPERIÊNCIAS
Período: 22 a 30/05/2022

Dia 16/05/2022 ➔ Call virtual de Pré Check in às 20h
Dia 00 - 22/05/2022
➔
➔
➔

Encontro do grupo em Madrid
20h - reunião de apresentação no Hotel
Pernoite em Madrid

Dia 01 - 23/05/2022
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Saída para Ribera del Duero
Bodegas Tinto Pesquera
Almoço Restaurante Pesquera
Passeio cultural livre - Castillo de Penaﬁel
Check-in no hotel
Noite livre em Valladolid
Pernoite em Valladolid

EXPERIÊNCIAS
Período: 22 a 30/05/2022
Dia 02 - 24/05/2022
➔
➔
➔
➔
➔

Visita e almoço especial na Bodegas Emilio Moro
Passeio cultural livre - Toro
Visita a Bodegas Numanthia
Jantar no Villa Paramesa em Valladolid
Pernoite em Valladolid

Dia 03 - 25/05/2022
➔
➔
➔
➔
➔

Visita à vinícola surpresa
Visita e Almoço Bodegas Cepa 21
Passeio cultural livre - Aranda Del Duero
Noite livre em Valladolid
Pernoite em Valladolid

EXPERIÊNCIAS
Período: 22 a 30/05/2022

Dia 04 - 26/05/2022
➔
➔
➔
➔
➔

Saída para Rioja
Visita e almoço no Viñedos del Contino
Check-in no Hotel Marqués de Riscal
Jantar Marqués de Riscal
Pernoite no hotel Marqués de Riscal

Dia 05 - 27/05/2022
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Saída para Haro
Visita e almoço especial Muga
Passeio Cultural livre - Haro
Visita ao Bodegas Contador
Passeio San Vicente La Sonsierra
Degustação La Tercera Staccion
Pernoite no Hotel Marqués de Riscal

EXPERIÊNCIAS
Período: 22 a 30/05/2022
Dia 06 - 28/05/2022
➔
➔
➔
➔
➔

Visita Marques de Murrieta
Almoço em Logroño no Restaurante Tastavin
Passeio cultural livre - Logroño
Jantar especial de despedida
Pernoite no Marquês de Riscal

Dia 07 - 29/05/2022
➔
➔
➔

Saída para Madrid
Tarde e noite livre
Pernoite em Madrid

Dia 08 - 30/05/2022
➔

Fim do tour

HOSPEDAGEM

HOSPEDAGEM
Me Madrid Meliá
Localizado ao lado dos principais teatros, boutiques e
clubes noturnos da cidade, este hotel lifestyle ostenta um
design inovador e luxuoso que reﬂete a cultura urbana
da capital.
Espetacular vista panorâmica de Madrid, a partir do
terraço do Bar Radio Rooftop, Na região com o menor
tráfego e as mais baixas emissões de gás carbônico do
centro de Madri, desfrute de um ambiente mais saudável,
com toda a cidade para ser explorada.

HOSPEDAGEM
AC Palacio de Santa Ana
Este hotel é um dos edifícios mais emblemáticos da área
de Valladolid. Situa-se nas margens do rio Pisuerga e
ocupa o sítio do Mosteiro dos Jerónimos, do século XVIII,
que encarna história, cultura contemporânea e excelente
localização.
Este hotel histórico ﬁca a 3 km da estação de trem
Valladolid, a 4 km da Plaza Mayor e a 5 km da Catedral de
Valladolid.

HOSPEDAGEM
Hotel Marqués De Riscal
vvvvv
O deslumbrante Marqués de Riscal, a Luxury Collection,
está localizado em Elciego, na província de La Rioja's
Álava. Projetado por Frank Gehry, este hotel de
vanguarda oferece free Wi-Fi, um spa e 2 restaurantes.
Os exclusivos quartos do Marqués de Riscal, apresentam
um estilo vanguardista neoclássico de Frank O. Genry,
proporcionando esplendor, alegria e surpresa em cada
quarto. Todos os quartos contam com free Wi-Fi, TV ﬂat
32’’, frigobar.
O Hotel Marqués de Riscal está localizado a 222
quilômetros do NH Collection Madrid Colón, o trajeto
dura aproximadamente 2 horas e
24 minutos.

ESTÁ INCLUSO

•Me Madrid Meliá
•AC Palacio de Santa Ana
•Hotel Marqués de Riscal
• Transfers para passeios
• Alimentação
•
•
•

Almoços*
Jantares*
Happy wine
*De acordo com a programação

Obs: Se algum item a programação não estiver disponível no momento da
viagem, o mesmo será substituído.

Contatos
viagens@vsxclub.com
ou
(81) 97319-9525

