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ANADIA WINE RUN 

Fim de Semana na Bairrada VIP 

€150,00 Por Pessoa 
21 e 22 de março 2020  
 
Rota da Bairrada | Informações úteis 

Curia Edifício da Estação da Curia – Largo da Estação | 3780-541 Tamengos – Curia | T. +351 231 503 105 
Oliveira do Bairro Edifício do Posto de Turismo de Oliveira do Bairro | 3770-218 Oliveira do Bairro | T. +351 234 742 137  
 
10:00 – 13:00 | 14:30 – 19:00 (Horário de Verão) | 10:00 – 13:00 | 14:30 – 18:00 (Horário de Inverno) 
Curia: Segunda a Domingo | Oliveira do Bairro: Segunda a Sábado 



 

21 MARÇO 2020 
11:00 | Espaço Bairrada - Curia 
Antiga estação de caminhos de ferro Casa-mãe da Rota da Bairrada da Curia 

 
A estação de comboios da estância termal da Curia é hoje a sede e um espaço totalmente dedicado à Rota 
dos Vinhos da Bairrada. Com loja de vinhos e de produtos locais, uma sala de provas toda uma história para 
contar. É também um espaço de aconselhamento turístico, sendo um local privilegiado para descobrir o 
melhor da região e partir à sua descoberta. 

Também muito interessante do ponto de vista arquitetónico, o edifício da antiga estação de caminhos-de-
ferro da Curia, projetado pelo arquiteto Cottinelli Telmo em 1944 e considerado um edifício modernista de 
excelência. Entre os diversos pormenores arquitetónicos de relevo, contam-se quatro painéis de azulejos da 
autoria de Jorge Barradas, datados de 1945. 

O espaço Bairrada - Curia disponibiliza aos seus visitantes, para além de uma visita a um edifício emblemático 

da Curia, a possibilidade de conhecer 38 produtores da Região e mais de 500 referências de vinho. 

• Acolhimento na Rota da Bairrada na Sala Paixão pelo Território 

• Visita guiada à Rota da Bairrada com Degustação de Espumante Bairrada e Amor da Curia na Sala da I & II Classe  

 

12:00 | Museu Do Vinho Da Bairrada 
    

 
Edifício contemporâneo, inaugurada a 27 de setembro de 2003, comporta, para além da exposição 

permanente - Percursos do Vinho, uma componente de exposições temporárias de arte contemporânea. 

O Museu do Vinho Bairrada alia na perfeição as novas tecnologias e os mais modernos meios audio-visuais, 

tornando assim este espaço museológico numa referência cultural. Pelas suas características ímpares é local 

de acolhimento de diversas manifestações artísticas e culturais. O espólio em exposição é, maioritariamente 

datado do último quartel do século XIX e primeira metade do século XX. 

• Visita guiada às diversas salas expositivas do Museu do Vinho da Bairrada 
 

 

 



 

13:00 | Restaurante Mugasa 
Almoço 

         

Inserido no coração da Bairrada, este é um espaço de uma partilha harmónica de sabores. 

Situado na Fogueira, uma pequena aldeia local, é considerado, para muitos, um dos melhores locais da 

região bairradina para se desfrutar de um bom leitão. 

Ementa Bairrada 
Aperitivos Diversos 
1 Entrada | Iscas de Leitão ou Cabidela de Leitão com batata cozida 

Prato Principal | Leitão à Bairrada com batata frita ou cozida, salada de alface e laranja laminada 

1 Sobremesa| Aletria do Mugasa ou Arroz Doce ou Pudim de Coco ou Fruta 

Bebidas| Vinho e Espumante BAIRRADA (Seleção MUGASA) | Águas, sumos e café 

 

 

14:30 | Passeio TT 

Passeio em Buggy pelas Vinhas da Bairrada 

A Paisagem vitivinícola, estruturada pela mão do Homem, é uma das paisagens mais bonitas que se pode 

apreciar no concelho de Anadia. Convida-nos a provar e conhecer um pouco mais da história dos vinhos da 

nossa região a Bairrada. 

 

• Passeio em Buggy pelas Vinhas da Bairrada 

• Guia durante a Experiência 

• Seguros de Responsabilidade Civil e de Acidentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16:00 | Aliança Vinhos de Portugal ALIANÇA UNDERGROUND MUSEUM 

A Aliança foi fundada há mais de 90 anos, em 1927, por 11 associados liderados por Domingos Silva e Ângelo 
Neves, em Sangalhos. Em 2007 a maioria do capital da empresa foi adquirido pela Bacalhôa Vinhos de 
Portugal liderada pelo Sr. Comendador Joe Berardo. Esta aquisição conduz à alteração da designação da 
empresa, em Março de 2008, para Aliança - Vinhos de Portugal, SA. 

Nesta cave é possível experienciar um novo conceito de Vinho e Arte, visitando os dois atrativos em 
simultâneo e em perfeita simbiose, no Aliança Underground Museum. 

O Aliança Underground Museum é o primeiro museu subterrâneo, onde espumantes, vinhos e aguardentes 
estagiam em perfeita comunhão com a arte. As coleções distintas que se desenvolvem ao longo das 
tradicionais caves da Aliança Vinhos de Portugal, versam diversas áreas como a arqueologia, etnografia, 
mineralogia, paleontologia, azulejaria e cerâmica, abrangendo uma impressionante extensão temporal com 
milhões de anos. 

• Visita guiada ao Aliança Underground Museum 

• Degustação de Flute de Espumante Aliança 

 

 

18:00 | Check In - Hotel 
No S/ quarto de Hotel terá à disposição o pack Wine Run, composto por 

Tshirt | Dorsal | Água de Luso 1,5L 
 
 

20:30 | Restaurante 4 Estações 
JANTAR 

    

O restaurante Quatro Estações, em Anadia, apresenta um ambiente familiar e informal, e convida a 
experimentar a boa gastronomia da região da Bairrada. Um espaço totalmente remodelado com uma 
cozinha interpretada pelas mãos do Chef Carlos Fernandes.  
 



 

Ementa Charme 

Aperitivos Diversos 

Entrada | Brás de alheira, farofa de salsa e tomilho 

1 Prato Principal | Filete de robalo a 90ºC, creme de batata e espargos ou Magret de pato, risotto de cogumelos e 

alecrim 

Sobremesa| Pudim d’avó 

Bebidas| Não incluídas 

 
 
 
 
 

22 MARÇO 2020 
Pequeno Almoço no Hotel 
 

08:00 | Transfer Para Sangalhos 
CAR - Centro de Alto Rendimento de Anadia/Velódromo Nacional 
 

09H00 – Início do Anadia WINE RUN 2020 
Corrida de atletismo na natureza, em terreno misto, que percorrerá algumas das principais quintas e vinhas do concelho 

de Anadia. Será muito mais do que uma corrida, realizada numa paisagem deslumbrante, pelos trilhos das quintas 

vinícolas em três distâncias de 23 km, 15 km e caminhada de 10 km. Uma das novidades deste ano: podes caminhar na 

distância dos 15 km. 

Uma grande aposta em tudo o que o concelho de Anadia e a região da Bairrada têm de melhor, com abastecimentos 

temáticos. 

 

09H10 – Transfer dos Acompanhantes para a Adega Campolargo 
Posto de abastecimento 
 

Horário a combinar – Transfer dos Acompanhantes Para Sangalhos 
CAR - Centro de Alto Rendimento de Anadia/Velódromo Nacional 
 

No final da corrida os atletas serão presenteado com: 

Medalha finisher 

Garrafa de espumante finisher 

1 pão com leitão finisher 

 

NOTA: Os atletas terão à disposição os balneários do CAR - Centro de Alto Rendimento de Anadia/Velódromo Nacional 

para cuidar da S/ higiene e refrescarem-se para a viagem de regresso a casa. 

 

Horário a combinar – Transfer de Regresso Para O Hotel 
 
 
 
 

FINAL 
 
 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sugestões de Alojamento: 
AS RESERVAS E O PAGAMENTO DEVERÃO SER TRATADOS DIRETAMENTE COM OS HOTÉIS 
 
CURIA PALACE HOTEL SPA & GOLF **** – Código ANADIA WINE RUN 
15% de desconto sobre a melhor tarifa disponível para reservas diretas 
Curia Palace Hotel Spa & Golf 
Curia – Tamengos | 3780-541 Anadia – Coimbra – Portugal 
T: (+351) 231 510 300 | E. curia@almeidahotels.pt 
www.almeidahotels.pt 

 
HOTEL TERMAS DA CURIA SPA Resort *** 
10% de desconto sobre a melhor tarifa disponível para reservas diretas 
Curia – Tamengos | 3780-541 Anadia – Coimbra – Portugal 
T: (+351) 231 519 800 
www.termasdacuria.pt 

 
HOTEL PARAISO *** 
Rua do Foral nº 87 (EN 235), Apartado 120 | 3770-909 Oliveira Do Bairro 
T: (+351) 234 740 300 | E. hotel@hotelparaiso.com 
www.hotelparaiso.com 

 
CASA DE MOGOFORES 
15% de desconto sobre a melhor tarifa disponível para reservas diretas 
Rua Nossa Senhora Auxiliadora, nº 18 | 3780-453 Mogofores – Portugal 
T: (+351) 231 519 000 | E. geral@campolargovinhos.com  
www.casademogofores.com 

mailto:curia@almeidahotels.pt


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Condições 
O valor apresentado inclui IVA à taxa legal em vigor; 
O valor inclui todos os serviços descritos no programa – exclui qualquer outro serviço ou aquisição durante o 
programa; 
O programa apresentado poderá ser personalizado com outras opões de visita, contactando a Rota da Bairrada – o 
valor final poderá ser revisto; 
Programa válido para o mínimo de 2 Pessoas e apresentação de pelo menos 1 Inscrição no Anadia Wine Run; 
O programa não inclui alojamento e a inscrição na prova “Anadia Wine Run”; 
O passeio TT em Buggier está sujeito a confirmação, disponibilidade e para o máximo de 6 Pessoas; 
O transporte para as atividades no dia 21 de Março ficará à responsabilidade do próprio, sendo que no dia 22 o 
programa apresentado tem incluído o serviço de Transfer profissional; 
Todas as experiências apresentadas estão sujeitas a reserva/disponibilidade e respetiva confirmação; 
Deverá comunicar por escrito (email), com a devida antecedência, a confirmação do programa à Associação Rota da 
Bairrada; 
O pagamento deverá ser efetuado na íntegra, até 5 dias úteis antes da realização do programa; 
Detalhes para pagamento: 
•   Nome: ASSOCIACÃO DA ROTA DA BAIRRADA 
•   IBAN: PT50004532704023472295676 
•   BIC/SWIFT: CCCMPTPL 


