
VIAGEM DE 
INCENTIVO



Sugestão de roteiros 
 

1 - Asturias Gastronômica 
4 noites 

Asturias: Um paraíso em pleno coração dos 
montes da Europa. 
 
Descubra os segredos da gastronomia 
asturiana num palácio renascentista do 
século XVI na região da cidra e aprenda 
sobre a sua preparação, o seu cultivo e as 
tradições de vida numa autêntica aldeia 
asturiana. Saboreie pratos suculentos e 
desfrute da natureza. 
 

  O que inclui: 

-  Recepção e traslado de chegada e saída;
- 4 noites de hospedagem em Asturias no 

hotel “Casonas Asturianas” com café da 
manhã;

- 3 almoços e 2 jantares;
- Workshop gastronômico de 2 horas com 

restaurante Chef “Mesas das Asturias” 
seguido de jantar com Menu Gourmet;

- Rota da Maça e Sidra (7 horas) com guia 
em português e entradas ao Museu, 
Llagar e Pomarada e “menu da região”;

- Visita etnográfica guiada em português ao 
modo de vida rural e seus alimentos, 
almoço (3 horas)

- Assistência local em português (24 horas). 
 
 
 
 
 
* Consultar valores.
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2 - Barcelona 
4 noites 

Proposta única e original para uma viagem 
de incentivo a Barcelona. Personalizamos a 
sua viagem e adaptamo-nos às suas 
necessidades, tanto para funcionários como 
para empresários, para convidar clientes ou 

para grupos privados. 
 
Dia 1º: Bem-vinda! 
Boas-vindas por nossa equipe e traslado 
em ônibus privativo ao hotel escolhido. 
Passeio panorâmico por Barcelona, 
visitando as obras mais importantes de 
Gaudí: o Parque Güell e a Sagrada Família 
e terminando com um passeio pelo Bairro 
Gótico com sua catedral e ruas animadas. 
Jantar de boas-vindas no Porto Marítimo 
onde você poderá tomar um drink em uma 
de suas animadas discotecas ou bares. 
 
Dia 2º: Reunião da empresa e Regata pelo 
mediterrâneo  
Café da manhã. Reunião da empresa no 
hotel e pausa para um café. Regata por 
equipes no Porto Marítimo de Barcelona. 
Entrega de prêmios e um jantar privativo.

 
Dia 3º: Reunião da empresa, tempo livre e 
flamenco  
Café da manhã. Reunião da empresa no 
hotel e pausa para um café. Almoço. Tarde 
livre para passear por Barcelona. Jantar e 
show de flamenco. 
 

Dia 4º: Mosteiro e champanhe ou vinícola e 
teambuilding  
Café da manhã. 
 
Opção A: Visita ao Mosteiro de Montserrat e 
champanhe Codorniu. Visita guiada em 
português a Abadia de Montserrat e sua 
catedral, museus e almoço com vista a 
cidade. Pela tarde visitaremos a famosa 
fábrica de champanhe Cordorniu. Jantar de 
gala no Pueblo Espanhol, nos jardins do 
Mosteiro de São Miguel com vistas 
impressionantes de Barcelona. 
 
 
Opção B: Visita a vinícola e teambuilding. 
Visita a uma vinícola a 40 minutos de 
Barcelona onde aprenderemos todo o 
processo de sua elaboração. Jogo de 
competição por equipes onde haverá provas 
de degustação de vinhos, aromas, culinária, 
workshop de chocolate etc. Almoço e 
retorno ao hotel. Jantar de gala no Pueblo 
Espanhol, nos jardins do Mosteiro de São 
Miguel com vistas impressionantes de 
Barcelona.

Opcional: danças espanholas, concerto de 
música clássica, grupo de teatro, etc. 
 
Dia 5º:Saída  
Café da manhã e checkout. Traslado ao 
aeroporto ou estação de trem. Fim dos  
nossos serviços. 

  O que inclui: 

-  Recepção e traslado de chegada e saída;
- 4 noites de hospedagem em Barcelona no 

hotel selecionado com café da manhã;
- Todas as a t i v idades e re fe ições 

mencionados no itinerário.
- Assistência local em português (24 horas).

 

* Consultar valores 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3 - Bilbao & San Sebastian 
4 noites 

Proposta única de viagem de incentivo a 
B i l b a o e S a n S e b a s t i á n : a c i d a d e 
gastronômica por excelência e com mais 
restaurantes estrelas Michelin na Espanha e 
no mundo. Se pretende deliciar os seus 
clientes ou fidelizar os seus colaboradores, 
esta incrível viagem irá levá-lo a um Paraíso 
Gourmet inesquecível.

A sua cozinha, considerada uma das 
melhores do mundo, baseia-se na qualidade 
dos seus produtos.

Tanto em Bilbao como em San Sebastián 
comeremos em fabulosos restaurantes, 
descobriremos outros lugares tradicionais 
como vinícolas para degustar seu famoso 
vinho Txakolí, casas de cidra, lugares para 
degustar cidra caseira tirada diretamente de 
enormes barris acompanhada de deliciosa 
comida regional, uma autêntica fábrica de 
queijos da Fazenda Idiazabal, bares de tapas 
para descobrir o incrível mundo dos “pintxos” 
enquanto centenas dessas verdadeiras 
obras-primas em miniatura são expostas nas 
mesas prontas para serem degustadas. 
Terminaremos com uma masterclass 
exclusiva com um famoso chef com 3 estrelas 
Michelin!

Este programa para Bilbao e San Sebastián, 
pode ser adaptado ao número de dias que 
você tem e desenhado sob medida se você 
tiver alguma preferência. 
 

Dia 1º: Bem-vinda! 
Boas-vindas por nossa equipe e traslado 
em ônibus privativo ao hotel escolhido. A 
v i s i t a g u i a d a a B i l b a o , o M u s e u 
Guggenheim, o Palácio de Congressos e 
Música Euskalduna ou as torres Isozaki 
serão alguns dos pontos mais visitados de 
Bilbao do século 21, através da espinha 
dorsal da Ria del Nervión, e da Gran Vía, o 
palácio Chávarri ou o Hotel Carlton na 
cidade do século XIX. Subiremos ao Monte 
Artxanda, uma magnífica varanda natural 
que nos permite ver a cidade desde o ponto 
mais alto rodeado de montanhas e numa 
paisagem espectacular. No percurso a pé, o 
visitante irá mergulhar no passado medieval 
das 7 ruas de Bilbao, descobrindo alguns 
dos pontos mais emblemáticos cheios de 
história como a velha praça. Comida de 
pintxos: Não pode faltar esta tradição tão 
enraizada no Norte, você vai descobrir, pela 
mão do nosso guia, os bares, tabernas e 
pintxos mais famosos da cidade. Saída até 
San Sebastian, check-in e jantar.

 
Dia 2º: Costa Basca, vinícola e San 
Sebastian  
Café da manhã. Saída em ônibus com 
destino à costa basca. Uma interessante 
visita a uma vinícola em Txacoli nos espera. 
Um especialista nos explicará o processo 
de elaboração deste precioso vinho, e 
terminaremos a visita com uma grande 
degustação de produtos típicos locais 
(Pimenta de Ibarra, Bonito del Norte, 
Chouriço Navarro e Queijo de Idiazabal) 
acompanhados dos txakolis do porão. 
Visitaremos a pitoresca vila de Zarauz, onde 
desfrutaremos de uma magnífica refeição à 
base de peixe fresco da melhor qualidade.À 
tarde, visita guiada a San Sebastián. Playa 
de la Concha, Monte Igueldo, Centro 
Histórico de San Sebastian, que oferece ao 
visitante alguns dos mais belos pontos 
turísticos da cidade, como o portal rococó 
de Santa Maria tentando se destacar entre 
as ruas estreitas ou a bela arcada da Praça 
da Constituição. Jantar em um prestigiado 
restaurante da região.
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Dia 3º: Hondarrabia, Queijaria Idiazabal e 
Sidreria  
Café da manhã. Partida para a pitoresca 
Hondarribia, cujo reduto foi frequentemente 
atacado por piratas ingleses e franceses, 
para os quais teve que construir defesas 
formidáveis como a sua muralha, os 
castelos de San Nicolás, San Felipe, de 
Leyva ou o impressionante bastião de La 
Reina e o imponente castelo de Carlos V, 
que contrastam com as suas pitorescas 
ruas marítimas da Marina. Saboreie a 
experiência do Queijo Basco por excelência, 
o Queijo Idiazábal. Conheça todos os 
segredos de sua elaboração em uma 
queijaria, aninhado nas encostas do 
majestoso Monte Adarra, rodeado por 
natureza e ar puro. Vamos ver passo a 
passo todo o processo que envolve a 
elaboração do queijo, desde a alimentação 
do rebanho, passando pela ordenha das 
ovelhas, até à produção do queijo na 
queijaria e à sua armazenagem para cura. A 
alimentação será baseada em produtos 
feitos por eles mesmos, torradas idiazábal, 
chouriço e croquetes caseiros, cordeiro e 
requeijão. À tarde, última parada no Museu 
da Cidra, você não pode deixar o País 
Basco sem provar esta refrescante bebida! 
Voltar para o hotel. Rota dos pintxos: 
Experiência gastronômica essencial! 

Dia 4º: Aula de culinária basca  
Café da manhã. Começaremos o dia com 
uma visita fresca e estimulante a um dos 
mais prestigiados mercados alimentares, 
visto que muitos dos grandes chefs vêm 
comprar os seus produtos todos os dias. A 
seguir, podemos desfrutar de uma aula de 
culinária participativa onde todos os 
participantes se podem preparar, seguindo 
as instruções do Chef, pratos típicos bascos 
ou pintxos, ou uma master class ou 
showcooking de um prestigiado Chef com 
estrelas Michelin. 
  
Dia 5º: Retorno  
Café da manhã e check-out. Saída em 
ônibus com destino ao aeroporto. Fim dos 
nossos serviços.  

 
 

  O que inclui: 

-  Recepção e traslado de chegada e saída;
- 4 noites de hospedagem em San 

Sebastian no hotel selecionado com café 
da manhã;

- Todas as a t i v idades e re fe ições 
mencionados no itinerário.

- Assistência local em português (24 horas).

 
 

 
* Consultar valores 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4 - Extremadura 
3 noites 

Descubra a Extremadura, uma terra de 
contrastes, com muita história, lendas e 
tradições, com uma gastronomia tradicional 
requintada mas em evolução, uma natureza 
que preserva uma infinidade de espaços 
naturais de grande valor ecológico e 
diversidade biológica.

A Cidade Velha (a parte velha de Cáceres) 
é um Património Mundial e um dos 
complexos medievais mais importantes do 
mundo.

Mérida, Capital Ibero-americana da Cultura 
Gastronômica 2016, oferece um dos 
conjuntos romanos mais relevantes da 
Europa.

Trujillo é um belo complexo arquitetônico 
com numerosos palácios, palacetes, igrejas 
e o impressionante castelo. A Plaza Mayor 
de Trujillo é linda. A história de Trujillo está 
intimamente ligada ao descobrimento da 
América.

Zafra, com o seu património histórico e o 
encanto especial das suas ruas e gentes 
irão encantá-lo. 
 
Ainda em Extramadura, descubra o mundo 
do presunto ibérico, considerado uma joia 
gastronómica. Conheça a verdade do 
autêntico presunto ibérico de bolota, como 
diferenciá-lo dos demais, e conheça o seu 
meticuloso processo de produção, desde a 
essencial alimentação de bolota dos porcos 
a pasto à secagem durante anos ... Prove a 
gastronomia local, degustação do melhor 
presunto, queijo e vinho, que serão 
degustados em adegas, além de pratos 

típicos regionais. A Extremadura não o 
deixará indiferente e você vai querer 

voltar ... 
 
Dia 1º: Cáceres e Zafra  
Saída em ônibus privativo com destino a 
Cáceres. Mais de uma dezena de torres 
presidem ao centro histórico de Cáceres, 
delimitado por muralhas do período árabe. 
Ruas de paralelepípedos pontilhadas de 
casas-fortalezas medievais e palácios 
renascentistas constituem os mais belos 
pontos turísticos desta cidade declarada 
Patrimônio Mundial. Figuras históricas vão 
nos surpreender e revelar seus segredos, 
lendas e grande história … Almoço em um 
dos melhores restaurantes da cidade. Em 
seguida, viajaremos para Zafra, a uma hora 
d e d i s t â n c i a , p a r a v i s i t a r u m a 
impressionante vinícola familiar, iniciada em 
1931. Seu fundador, bisavô José Montaño 
sempre demonstrou uma habil idade 
especial para fazer vinhos de forma 
artesanal. Eles irão explicar-nos todo o 
processo, iremos visitar as instalações e a 
sua grande sala de barricas e desfrutar de 
uma prova comentada de 2 dos seus 
grandes vinhos. Check in em um hotel com 
história, e tempo livre para passear e se 
p e r d e r n a s e s t r e i t a s r u a s d e 
paralelepípedos, destaca seu Palácio dos 
Duques de Feira, a Plaza Grande e a Plaza 
Ch ica ou a Ig re ja da Cande lá r ia . 
Jantaremos num restaurante de renome 
onde podemos desfrutar de tradição + 
inovação.

 
 
Dia 2º: Safari Ibérico e Mérida  
Café da manhã. Durante a manhã, pela mão 
do grande profissional cortador de presunto 
Pepe, vamos mergulhar no fascinante mundo 
do presunto ibérico. Como saber se um 
presunto é pata negra de bolota ibérica? 
Visitaremos uma sala de secagem onde, não 
só provaremos o seu excelente presunto, 
como também não ensinarão todo o processo 
e explicarão a diferença entre a DO da 
Extremadura, com o resto (Jabugo, 
Guijuelo..).Em seguida, iremos ao espetacular 
p a r q u e n a t u r a l C o r n a l v o ( 1 h 
aproximadamente) para visitar uma fazenda 
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de veados e ovelhas merino preto. Uma 
experiência inesquecível nas mãos dos seus 
proprietários, que terminará com comida 
numa típica quinta andaluza ou restaurante 
e m M é r i d a d o m e s m o p r o p r i e t á r i o 
(dependendo da disponibilidade). Tarde: 
Encante-se com a majestade do Teatro 
Romano e Anfiteatro de Mérida em uma visita 
g u i a d a a c o m p a n h a d a p o r u m g u i a 
especializado. Você iniciará um passeio a pé 
que o levará a conhecer o complexo 
monumental de Mérida, um dos principais 
sítios arqueológicos da Espanha, declarado 
Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 
1993. Check-in em um hotel charmoso e 
jantar.  
 
Dia 3º: Trujillo e Cáceres 
Café da manhã.Saída para Trujillo e visita 
guiada "cenário medieval e rota dos 
descobridores". Um percurso muito completo 
que começa na Plaza Mayor e continua 
dentro das muralhas da vila medieval, onde 
poderá conhecer os locais e monumentos 
mais marcantes de uma cidade rica em 
história. Comida típica em restaurante local. 
Retorno a Cáceres. Acomodação. 
 
Dia 4º: Retorno  
Café da manhã e check-out. Saída em ônibus 
com destino ao aeroporto. Fim dos nossos 
serviços! 
 
 
 

  O que inclui: 

-  Recepção e traslado de chegada e saída;
- 2 noite de hospedagem em Cáceres no 

hotel selecionado com café da manhã;
- 1 noite de hospedagem em Mérida no 

hotel selecionado com café da manhã;
- Todas as a t i v idades e re fe ições 

mencionados no itinerário.
- Assistência local em português (24 horas).

 

* Consultar valores 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5 - La Rioja e Ribera del 
Duero 

4 noites 

La Rioja e Ribera del Duero. Esta viagem 
icentivo oferece-lhe a oportunidade de 
testemunhar por si mesmo a antiga tradição 
da vinificação, bem como a utilização das 
mais recentes tecnologias, para aprender 
como, o que e quando cultivar e colher, 
caminhar entre barricas e cheirar o vinho, 
para enriquecer ou actualizar os seus 
conhecimentos nas sessões de prova 
comentadas dos experientes produtores de 
vinho e, claro, para descobrir os sabores da 
excelente gastronomia catalã e carioca.

La Rioja e Ribera del Duero: um prazer para 
todos os sentidos. 
 
Dia 1º: Bem-vinda! 
Boas-vindas ao aeroporto de Madrid ou 
Bilbao por nossa equipe.
Partida em ônibus VIP privado para Ribera 
del Duero. Visita guiada à adega. Degustação 
de seus vinhos. Leitão em forno de pedra 
para almoço. Saída de ônibus para seu hotel 
no destino. Check-iin no hotel e Wine Spa 
entre os vinhedos. Jantar em restaurante 
típico. 
 
Dia 2º: Teambuilding em vinícola, restaurante 
Michelin e tapas por Logronho  
Café da manhã. Formação de equipes em 
vinhedos e adegas: Atividade de poda e 
engarrafamento com etiqueta personalizada 
da empresa. Almoço no restaurante 
MICHELIN. Visita guiada a Logronho: O 
Caminho de Santiago e quatro igrejas 

monumentais delineiam sua cidade velha, 
perfurada por rascunhos de antigas vinícolas 
construídas há séculos. Jantar de tapas na 
famosa rua Laurel.

 
Dia 3º: Concurso de degustação e pintxos, 
adega subterrânea e jantar de gala  
Café da manhã. Museu do Vinho + 
Teambuilding: Pintxos e concurso de 
degustação. Almoço. Visita à cidade 
medieval de La Laguardia e visita dramática 
a uma de suas centenas de vinícolas 
subterrâneas. Tarde de spa. Jantar de gala 
no mundialmente conhecido hotel Marqués 
de Riscal. 

Dia 4º: Mosteiros, catedrais e caminho a 
Madri  
Café da manhã e check-out. Visita a Santo 
Domingo de la Calzada ou aos mosteiros de 
Yuso e Suso. Almoço no caminho em 
restaurante de prestígio. Check-in em 
Madrid ou Bilbao. Restante da tarde livre. 
(visita opcional ao Guggenheim ou El 
Prado). Jantar de despedida em restaurante 
com vista deslumbrante  
 
Dia 5º:Saída  
Café da manhã e checkout. Traslado ao 
aeroporto ou estação de trem. Fim dos 
nossos serviços. 
 

  O que inclui: 

-  Recepção e traslado de chegada e saída;
- 3 noites de hospedagem na Ribera Del 

Duero no hotel selecionado com café da 
manhã;

- 1 noite de hospedagem em Madri ou 
Bilbao no hotel selecionado com café da 
manhã;

- Todas as a t i v idades e re fe ições 
mencionados no itinerário.

- Assistência local em português (24 horas). 
 
 
 
 
 
* Consultar valores
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6 - Salamanca 
3 noites 

Salamanca. Proposta única e original. 
Personalizamos a sua viagem e adaptamo-
nos às suas necessidades, tanto para 
funcionários como para empresários, para 
convidar clientes ou para grupos privados.
 
 
Dia 1º: Bem-vinda!
Boas-vindas por nossa equipe e traslado em 
ônibus particular ao hotel (aeroporto de 
Madrid em 3 horas e aeroporto de Valladolid 
em uma hora). Fique em um castelo do 
século 15 reformado em um hotel de luxo. 
Jantar de boas-vindas em estilo medieval. 
 
Dia 2º: Visita ao secador de presunto ibérico 
e teambuilding  
Café da manhã. Visita a um secador de 
presunto ibérico do DO de Guijüelo e prova. 
Formação de equipes e atividades de 
competição. (quads, paintball, parede de 
escalada …). Almoço e visita a Candelário, 
município declarado Patrimônio Histórico-
Artístico em 1975. Traslado ao hotel para 
descanso. Visita ao teatro de Salamanca. 
Jantar de tapas. Tempo livre para drinks e 
curtir a animada noite de Salamanquina.

Dia 3º:Fazenda taurina, vinícola e degustação
Café da manhã. Visita a uma espetacular 
fazenda Toros Bravos onde seu dono nos 
levará em seu 4X4 para percorrê-la. Veremos 
esses animais enormes a poucos metros de 
distância e eles nos contarão os segredos de 
sua criação, raça e alimentação… Almoço 
sertanejo baseado em pratos típicos da 
região. Visita a Fazenda Zorita, que possui 

uma espetacular vinícola Crianza onde seus 
vinhos dormem em 1.450 barris de carvalho. 
Visita guiada ao museu, à Capela e sua 
vinícola com show audiovisual e degustação 
virtual de seus vinhos. Jantar de gala no 
hotel.

Dia 1º: Saída
Café da manhã e check-out. Traslado ao 
aeroporto ou estação de trem. Fim dos 
nossos serviços. 
 

  O que inclui: 

-  Recepção e traslado de chegada e saída;
- 3 noites de hospedagem na Ribera Del 

Duero no hotel selecionado com café da 
manhã;

-
- Todas as a t i v idades e re fe ições 

mencionados no itinerário.
- Assistência local em português (24 horas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Consultar valores 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7 - Valencia 
2 noites 

Valência. Uma cidade a descobrir, com vista 
para o Mar Mediterrâneo, Valência é uma 
cidade que lhe oferece a oportunidade de a 
desfrutar em equipa. Desde um workshop 
para fazer a verdadeira paella valenciana, até 
uma regata ou um passeio de barco pelo 
Parque Natural de Albufera.

Talvez você prefira uma gincana em seu 
centro histórico para explorar sua catedral, a 
Lonja de la Seda, declarada Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO, seu maravilhoso 
mercado central, um dos maiores da Europa 
em produtos frescos, ou o mercado de Colón, 
a impressionante Cidade das Ciências e Artes 
ou o Oceanográfico, o maior da Europa com 
mais de 500 espécies, o mercado Carmen e 
seus palácios, o Museu de Belas Artes … 

 
E não esqueçamos o mar, as suas magníficas 
praias onde se pode apanhar sol e fazer 
jogos de teambuilding e terminar com uma 
boa paella ou peixe fresco ou simplesmente 
uma horchata fresca com peidinhos, os rolos 
alongados típicos de Valência.
 
 
Dia 1º: Bem-vinda e jantar no fundo do mar!
Boas-vindas por nossa equipe e traslado em 
ônibus privativo ao hotel escolhido. Comida 
típica valenciana com vista para o mar. Visita 
panorâmica de Valência e entrada na Cidade 
d a s C i ê n c i a s e A r t e s . J a n t a r n o 
Oceanográfico com vista para o aquário. 
 

Dia 2º: Concurso de paella e gincana cultural  
Café da manhã. Competição de paella e aula 
de culinária na competição School of 
Hospitality paella. Almoço na escola. 
Atividade de teambuilding no centro histórico: 
· A gincana dos Cavaleiros do Graal “. Jantar 
de gala.

Dia 3º:Segway e despedida!
Café da manhã. Atividade de segways e 
bicicletas. Almoço em restaurante de 
prestígio. Check-out e traslado ao aeroporto 
ou estação de trem. Fim dos nossos serviços. 
 

  O que inclui: 

-  Recepção e traslado de chegada e saída;
- 3 noites de hospedagem Valencia no 

hotel selecionado com café da manhã;
- Todas as a t i v idades e re fe ições 

mencionados no itinerário.
- Assistência local em português (24 horas).
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
* Consultar valores 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VIAGEM DE 
INCENTIVO 
Tours Gastronômicos



Tours Gastronômicos 

Competições e Jogos Gourmet únicos e divertidos!  
 
Criamos um conjunto de competições e jogos gourmet, didáticos e 

sensoriais, nos quais combinamos lazer, competição e aprendizagem. 

Os participantes terão que apurar os seus sentidos e aptidões antes de 

uma série de provas gastronômicas, onde serão postas à prova as 

aptidões das equipes, os conhecimentos adquiridos e a sua imaginação. 

Escolha o desafio que você mais gosta, único e divertido! Nos 

adaptamos ao perfil do grupo e cobrimos quase toda a Espanha. 
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Tours Gastronômicos 
 
Olimpíadas Gastronômicas - Competição com jogos de 
equipe! 
 
Duração: 2 horas aproximadamente 
Local: por toda Espanha em salas de hotéis, restaurantes, terraços, 
jardins…. 
Nº participantes: de 20 a 1000 pax. 
Idiomas: português e espanhol.  

 

Este é um jogo muito DINÂMICO, com muito RITMO e DIVERSÃO. Para 

grupos que buscam uma atividade com marcha, competição e trabalho 

em equipe! Como se fosse uma Olimpíada, o tempo é essencial e 

velocidade, destreza e coordenação são elementos fundamentais para 

se conquistar a Medalha de Ouro! 

 

Por equipes, e com tempos muito curtos, os participantes farão um 

rodízio por diferentes provas relacionadas à Gastronomia, e dirigidas 

por um monitor. Esses testes serão de velocidade, destreza, 

criatividade, sensorial ou degustação, e um GastroTrivial para você 

demonstrar seus conhecimentos. Diversão garantida! 
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Tours Gastronômicos 

Desafio Gastronômico - Jogo rotativo com testes 
gastronômicos e sensoriais! 

Duração: 2 horas aproximadamente 

Local: por toda Espanha em salas de hotéis, restaurantes, terraços, 

jardins…. 

Nº participantes: de 10 a 1000 pax. 

Idiomas: português e espanhol. 

Jogo competitivo, didático e sensorial que durante aproximadamente 

2:30 horas os participantes terão que refinar seus sentidos e habilidades 

antes de uma série de provas gastronômicas (degustação de presunto, 

queijo, vinhos, cerveja, servir cidra, oficina de culinária e coquetéis) e 

onde as competências das equipas, os conhecimentos adquiridos e a 

sua imaginação são postos à prova. 

Para tal, os participantes serão agrupados em equipas, realizando 

sempre em conjunto as diferentes provas que terão de ultrapassar ao 

longo do circuito temático. Os participantes irão deslocar-se de forma 

organizada de uma posição para outra, realizando as provas 

selecionadas. 

Dirigido por profissionais, através deste circuito os participantes não só 

se divertirão realizando os testes indicados, como também conhecerão 

as particularidades dos produtos que deverão ser degustados, 

degustados ou elaborados. Um desafio! 
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Tours Gastronômicos 

Cassino Gourmet - Aposte suas fichas e ganhe as diferentes 
provas de comida e vinho que são jogadas em cada mesa! 

Duração: 1 hora e 30 minutos aproximadamente 
Local: por toda Espanha em salas de hotéis, restaurantes, 
terraços, jardins…. 
Nº participantes: de 10 a 1000 pax. 
Idiomas: português e espanhol. 

O prazer de provar, o mundo emocionante dos Casinos, a 
satisfação de aprender enquanto se diverte,…. Os participantes 
recebem algumas fichas de dinheiro de plástico para jogar e um 
copo para poderem fazer várias provas nas diferentes mesas do 
Casino: Vinho, aromas, chocolate, queijo e jogos de cores. 
Possibilidade de personalizar as mesas à imagem ou produtos da 
sua empresa. 

Uma forma divertida de convidar os seus clientes ou funcionários 
de diferentes departamentos ou cidades para se encontrarem, 
para criar uma experiência que os faça trabalhar em equipa e, 
acima de tudo, para criar um ambiente descontraído depois de 

uma reunião ou durante uma festa. 
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Tours Gastronômicos 
 
O Jogo do Chocolate - Uma atividade doce e divertida! 
 
Duração: 3 horas aproximadamente 

Local: por toda Espanha em salas de hotéis, restaurantes, terraços, 

jardins…. 

Nº participantes: de 8 a 100 pax. 

Idiomas: português e espanhol. 

Esta é uma atividade em equipa que o irá surpreender e será um prazer 

para todos os seus sentidos. Além de ser didático, doce e divertido, ele 

ativará sua engenhosidade e imaginação e acima de tudo, você terá 

que formar uma boa equipe e trabalhar muito organizado e coordenado 

com seus colegas, para fazer a melhor elaboração de chocolate. 

Você sabe onde o cacau é obtido e como o chocolate é feito? Você já 

fez pirulitos decorados com chocolates, bombons e trufas? Você tem 

coragem de competir com seus colegas para fazer a melhor árvore de 

chocolate ou boneca? Você vai terminar esse jogo sabendo fazer tudo 

isso e com certeza, manchando as mãos .. 

Adaptamos os workshops ao perfil do grupo, à marca, nome ou imagem 

da empresa, podendo fazer chocolates ou chocolates com o nome da 

mesma ou a pedido, com gravações da marca, etc. 
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Tours Gastronômicos 

Concurso Masterchef - No puro estilo de concurso de TV. 
Coloque suas habilidades à prova e concorra para ser o 
melhor Chef! 

Duração: 3 horas aproximadamente 

Local: por toda Espanha em salas de hotéis, restaurantes, terraços, 

jardins…. 

Nº participantes: de 8 a 100 pax. 

Idiomas: português e espanhol. 

 

Você gostaria de ser um Chef por um dia? Para grupos de bravos !! No 

estilo mais puro do concurso de TV chamado Mastechef. 

Haverá vários grupos de "duelo"! Ao serem divididos em times, 

munidos de avental e boné e com o “nome do time”, suas armas serão 

reveladas a eles na forma de ingredientes (vegetais, proteínas, 

carboidratos). Também podemos montar um supermercado com outros 

ingredientes e utensílios extras, onde as equipes podem adquiri-los e 

isso será uma vantagem muito valiosa para a equipe que os adquirir. 

Para isso, vamos organizar antes, ou em paralelo à atividade, uma série 

de testes e jogos que vão permitir que sejam alcançados por quem 

passa com sucesso ou pela equipe vencedora. (Estes testes podem ser 

gastronómicos, ou desportivos, engenhosidade e destreza, etc, tudo 

depende do espaço onde os pretende fazer). 

Cada grupo, com a ajuda e supervisão de um chef, terá que pensar em 

qual receita preparar e como apresentá-la, já que os pratos serão 

avaliados pelo júri, levando em consideração o sabor, originalidade, 

criatividade, execução, trabalho em equipe e coordenação, limpeza da 

sua mesa de trabalho, os tempos ... Desenhamos os parâmetros a serem 

avaliados de acordo com os objetivos que o cliente pretende atingir 

com a atividade. Apenas diversão? coesão entre as equipes? interagir 
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mais com seus colegas? vê as habilidades de liderança, comunicação, 

gerenciamento de tempo ou avaliando como os participantes reagem a 

situações adversas e sua capacidade de resolvê-las? 

O cozido será a sua refeição ou lanche no final da atividade. Nossos 

cozinheiros vão dar "o toque mágico"! E se não ... sempre haverá 

sobremesa !! 
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Tours Gastronômicos 

Batalha de Tapas e Aperitivos - Imaginação e trabalho em 
equipe para criar os melhores tapas e aperitivos! 

Duração: 2 horas aproximadamente + refeição 

Local: por toda Espanha em salas de hotéis, restaurantes, terraços, 

jardins…. 

Nº participantes: de 20 a 1000 pax. 

Idiomas: português e espanhol. 

Este concurso dirige-se a grupos que pretendam dar asas à imaginação 

e que pretendam brincar e experimentar a grande quantidade de 

ingredientes que colocaremos ao seu dispor para criar as tapas e 

aperitivos mais originais, ricos e inovadores. 

Para isso, serão feitos vários grupos, cada um escolherá no máximo 

vários ingredientes do nosso supermercado. Atenção, este é um passo 

crucial: Pense nas texturas, cores, combinações… .. Os testes serão de 

vários tipos, alguns criados livremente, outros seguindo os passos ou as 

instruções do Chef, atento às explicações! 

Sob a supervisão dos nossos chefs, você começará a trabalhar e ao final 

será avaliado pela criatividade, apresentação, quantidade de petiscos 

preparados, sabor e trabalho em equipe. 

No final irá provar os petiscos confeccionados com bebidas e se desejar, 

podemos completar a refeição com as especialidades do nosso Chef. 
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Tours Gastronômicos 

Concurso de Paella e Tortillas - Arrisque-se a dar a volta na 
tortilla e aprender o ponto do arroz! 

Duração: 2 horas aproximadamente 

Local: por toda Espanha em escola de culinária, salas de hotéis, 

restaurantes, terraços, jardins…. 

Nº participantes: de 10 a 200 pax. 

Idiomas: português e espanhol. 

 

Fazer paellas e tortillas parece fácil, mas nada poderia estar mais longe 

da verdade ... você sabia que é preciso ouvir o canto do arroz para 

saber que está certo? Ou você sabe virar a mesa com muita arte sem 

deixar cair ou grudar no teto? 

Este é um concurso para quem quer se divertir e relaxar e aprender a 

fazer uma verdadeira omelete e paella espanhola em todas as suas 

variações, suculenta e na medida certa. 

Em grupos, os participantes competirão para fazer a melhor paella com 

os ingredientes fornecidos. A mestria, a arte de virar a tortilha, a ponta 

do arroz e a tortilha serão valorizados ... 

Para descascar camarões e batatas, cortar lulas, picar cebolas e bater 

bem os ovos, depois do trabalho faremos uma refeição acompanhada 

de sangria. 
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Tours Gastronômicos 

Jantar dos Sentidos - Experiência única à cegas…... uma 
viagem mágica pelos seus sentidos! 

Duração: 3 horas aproximadamente 

Local: por toda Espanha em restaurantes selecionados ou espaços que 

permitam levar serviço de catering. 

Nº participantes: de 2 a 500 pax. 

Idiomas: português e espanhol. 

Esta é uma proposta de experiência inovadora e ousada. Sim, uma 

refeição, mas aqui a palavra comida não cabe. É algo mais, muito 

mais ... É um espetáculo interior "às cegas", você não vê, mas sente ... 

É uma viagem a algo que muitos de nós não conhecemos: as nossas 

memórias sensoriais. É uma atividade que combina educação, 

imaginação, estímulos, prazer gastronômico, música, ciência e arte e 

uma miríade de sensações. 

Uma verdadeira alegria para os sentidos, para quase todos os sentidos. 

Oferecemos-lhe a possibilidade de oferecer à sua empresa, aos seus 

clientes ou aos seus convidados a participação num evento único, 

diferente, irrepetível, onde a escuridão brilha, é sentida, desfrutada, 

tocada. Sua empresa e seu produto seriam um pano de fundo sensorial 

e gastronômico único. 
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Tours Gastronômicos 

Em busca do coquetel ideal - Experimente cores e sabores 
únicos. 
 
Duração: 2 horas e 30 minutos aproximadamente 
Local: por toda Espanha em salas de hotéis, restaurantes, terraços, 
jardins…. 
Nº participantes: de 10 a 1000 pax. 

Idiomas: português e espanhol. 

Este jogo visa criar um coquetel “ideal” cuja composição se assemelhe 

mais aos valores, imagem ou marca da sua empresa. Todos os 

participantes participarão ativamente da preparação do referido 

coquetel. 

Pretendemos, além de nos divertir e aprender, envolver os participantes 

com a marca e identificar a imagem que os participantes têm dela. 

Guiados pelo nosso mixologista, os participantes começarão a trabalhar 

na elaboração, cada um, de 4 coquetéis propostos pela professora + 1 

de criação livre. Este último coquetel será aquele que cada participante 

apresenta ao concurso “em busca do coquetel ideal” ou “coquetel 

MARCA DA EMPRESA”. 
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Tours Gastronômicos 
 
Trio Gourmet - O dia Gourmet perfeito: degustações e aula de 
culinária! 
 
Duração: 6/7 horas aproximadamente com refeição 
Local: por toda Espanha em escola de culinária, salas com ar 
condicionado ou restaurantes. 
Nº participantes: de 10 a 100 pax. 
Idiomas: português e espanhol. 

Para quem quer desfrutar de um dia inteiro de sensações gastronómicas, 
para quem sonha mergulhar na nossa cultura gastronómica e conhecer os 
nossos vinhos e as suas regiões, as particularidades do nosso presunto 
ibérico e as receitas mais populares e tradicionais, terminando com um 
descontraído sessão de degustação de gins tônicos ou se você adora 
chocolates deliciosos. 

Para começar, começaremos com uma degustação de vinhos e presunto 
conduzida por um de nossos profissionais. Adaptamo-nos aos diferentes 
níveis de conhecimento dos participantes. Continuaremos com uma aula 
de culinária para aprender aqueles pratos que sempre teve em mente e 
nunca soube prepará-los ... aqui também adaptamos os menus de acordo 
com o perfil do grupo: você é estrangeiro? Você é um grupo de empresa 
ou um grupo de amigos para comemorar algo? E depois da comida feita 
por você, quem é que amarga um gim com tônica ou um doce? Deixamos 
isso para sua escolha ... divirta-se! 
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Tours Gastronômicos 
 
Gincanas Enogastronômicas - Siga o mapa, viaje e conheça a 
história, os tapas e os vinhos da cidade que você escolheu. 
 
Duração: 3 horas aproximadamente 
Local: Madri, Barcelona, Tarragona, Sitges, Valencia, Sevilha,  Segovia, 
Toledo e Salamanca. 
Nº participantes: de 10 a 500 pax. 
Idiomas: português e espanhol. 
 
 
Você é fã de vinhos e tapas? Quer aprender um pouco mais sobre nossa 
cultura? 

Então você vai adorar este divertido jogo, onde cada uma das equipes 
recebe um conjunto de instruções e um mapa do tesouro da cidade. 

O objetivo é encontrar os bares e locais de encontro certos e realizar as 
tarefas gastronômicas e de habilidade que nossa equipe atribui, como uma 
degustação de vinhos, degustação de tapas ou adivinhar os ingredientes 
de qualquer um deles, algum teste de habilidade como beber de uma 
jarra. ou derramar cidra e perguntas gerais sobre a cultura e gastronomia 
da cidade Claro, o passeio passa pelos lugares mais emblemáticos, 
podendo assim conhecer a cidade de uma forma divertida e 
supervisionada a todo o momento pelos nossos guias. Quem vai encontrar 
e pegar o tesouro escondido? 
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