	
  

A VINDIMA E A MIGRAÇÃO PÓS-NUPCIAL
Após um ano de trabalhos incansáveis na vinha, e com os cachos de uva amadurecidos, eis que
chega essa festa de toda uma região – a vindima. Familiares, amigos e vizinhos ajudam-se uns aos
outros, de tesoura e balde na mão, para vindimarem as vinhas de cada um. No planalto mirandês as
vinhas ainda são tradicionais, o que obriga a maior esforço humano para colher as uvas. Mas depois
do trabalho feito, é tempo de comer uma boa merenda, acompanhada de uns bons copos de vinho,
sem esquecer que ainda há que pisar os cachos e iniciar todo o processo de vinificação que dará
origem ao precioso néctar – o vinho.
A vindima coincide com o período de migração pós-nupcial de algumas espécies de aves, que se
deslocam das latitudes a norte (mais amenas no Verão) para as zonas de Invernada no sul. É uma
excelente ocasião para os mais entusiastas da ornitologia visitarem esta região.
PROGRAMA DE ATIVIDADES:
1º Dia:



Vindima (de manhã);
Vinificação (à tarde).

2º Dia:



Birdwatching;
Cruzeiro no rio Douro.

O programa de atividades realiza-se entre o final de Setembro e Outubro.
A atividade de birdwatching será realizada para grupos com mínimo de 2 adultos e um máximo de 8
pessoas.
O cruzeiro no rio Douro é realizado em parceria com os operadores marítimo-turísticos da região.
PARA MELHOR USUFRUTO DAS ATIVIDADES, ACONSELHAMOS O USO DE:






Roupa e calçado adequados para caminhadas no campo/natureza e às condições
meteorológicas do dia;
Chapéu;
Binóculos;
Telescópio de campo e respetivo tripé;
Máquina fotográfica;

	
  




Caderno e lápis, ou outro meio de registo de observações;
Guias de campo;
Cantil com água potável.

NO ENTANTO A DOURO PULA CANHADA DISPONIBILIZA O SEGUINTE EQUIPAMENTO:





2 Binóculos 8x42;
2 Binóculos 10x42;
2 Telescópios de campo com ocular 20-60x e respetivos tripés;
Guias de campo de observação de aves em Português, Espanhol e Inglês.

PREÇOS:


2 dias = 173,00 €/pessoa (*)

(*) Inclui: Transporte em viatura todo o terreno, equipamento adequado, guia especializado, cruzeiro no rio
Douro, seguro obrigatório e 4 refeições baseadas na gastronomia e nos produtos tradicionais locais.

Para mais informações consulte por favor os Termos e Condições.

Aconselhamos a leitura da secção de
Boas Práticas

