
 

Enoturismo - CARMIM 

Um espaço com história… 

 

O enoturismo é uma atividade ligada a um produto com história: o vinho. 

O Enoturismo - CARMIM localizado no centro do Alentejo e junto ao Alqueva, foi criado 

para proporcionar uma experiência e partilha de histórias autênticas e memoráveis. 

Visite a CARMIM e conheça a adega, a linha de engarrafamento, a grandiosidade das cubas 

de fermentação, o túnel com história, a sala das barricas, onde se encontram os melhores 

dos melhores e onde os cheiros se misturam com o aroma das barricas de carvalho. Por 

fim, visite o salão de eventos e a sala de provas, terminando com uma prova de vinhos. 

Venha conhecer-nos, pois temos o espaço e o serviço ideal para si! 

 

Abertos para visitas todos os dias *: 

 

Horários: 

9h00, 10h30, 14h30, 16h00 

*exceto sábados, domingos e feriados sujeitos a marcação prévia de 48h  

*recomenda-se marcação prévia das visitas através do contacto telefónico (266508200) 

ou via email (enoturismo@carmim.eu ou dmatos@carmim.eu) 
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Informação detalhada sobre as visitas: 

As visitas à adega são guiadas e terminam com uma prova de vinhos e/ou azeite. 

Dispomos de loja. 

Preços: 

- Visita à adega + prova de vinhos (um tinto e um branco) selecionados pela Carmim – 3€ 

p/pax 

- Visita à adega + prova gourmet  (2 vinhos de gama alta + azeite virgem extra com pão 

regional)  – 5€ p/pax 

- Podemos acrescentar acompanhamentos a qualquer tipo de prova (enchidos, queijo, pão e 

azeitonas da região) por mais 2.50 p/pax (grupos superiores a 10 pax) 

Duração aproximada: 1h30 

Refeições (serviço de catering): mediante solicitação enviaremos as ementas disponíveis. 

Almoço (grupos superiores a 20 pessoas / horário a combinar) 

 

Condições gerais para visitas 

Organização 

A organização dos Eventos constante neste documento é da responsabilidade da CARMIM.  

Reservas 

1. Reserva para Horário pós - Laboral, Fim-de-semana e Feriados, sujeita a grupos 

mínimos de 12 pessoas; 

2. Oferta da visita e prova ao Guia e Motorista no caso de se tratar de uma agência 

ou Operador Turístico; 

3. Confirmação do nº de pessoas, até 48h antes da visita; 

4. Caso haja atraso da parte do visitante e a CARMIM não tenha sido avisada, haverá 

uma tolerância de 30 min; 

5. As reservas para qualquer visita devem ser sempre confirmadas por escrito; 

6. Reduções do nº de pessoas, após confirmação por escrito, não são aceites para 

faturação; 

7. É de exclusiva responsabilidade dos clientes ou dos seus agentes, caso haja falta de 

pontualidade na hora da realização das visitas; 



8. O pagamento terá de ser efetuado 50% do valor até à realização da visita e os 

restantes 50% até 4 dias após a visita; 

9. A CARMIM reserva-se ao direito de anular quaisquer reservas que não tenham sido 

liquidadas nos prazos atrás referidos. 

 

Reclamações  

As eventuais reclamações só serão consideradas efetuadas pelos participantes desde que 

sejam escritas e num prazo de 5 dias posteriores ao termo dos serviços. 

 

 

 


