
 

 

 

Rota Sabores da Terra 

Programa disponível de 2ª a 6ª 

Mínimo 2 pessoas/ Máximo 8 pessoas 

 

Desde 72 euros/pessoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Um roteiro que mistura sabores e produtos da terra. 

 Do aproveitamento das infraestruturas da conceituada ESAS- Escola Superior Agrária de 

Santarém, aliado a um projeto de um antigo aluno desta Escola, surge assim o Queijo da 

Quinta, que transforma o leite de cabra e ovelha de pequenos produtores da região e o leite 

de vaca da própria ESAS, num produto de eleição na região. 

A ESAS celebra 130 anos do ensino agrário na cidade, escola bastante conceituada no país e 

reconhecida pela formação que proporciona. 

 

PROGRAMA 

10H00 Inicio do Tour a partir de Santarém. Ponto de encontro a combinar com o cliente 

10H00 Queijo da Quinta Escola Agraria de Santarém 

Visita simples com degustação de queijos e oferta de 2 queijos e kit visitante  

12H00 Quinta da Ribeirinha 

Provas de vinhos  

Almoço em Restaurante em Santarém 

15h00 Demonstração de equitação de trabalho com o Cavaleiro Eduardo de Almeida-  

 

 

O que está incluído 

Provas de queijo e de vinhos 

Excursão particular 

O que não está incluído- 

Almoço 

Descrição do Passeio 

Durante a manha visitaremos a Queijaria do Queijo da Quinta onde poderemos degustar 

alguns dos queijos aqui produzidos e fazer um breve passeio pela ESAS. Seguimos atá à Póvoa 

de Santarém para mais uma degustação, desta vez na Quinta da Ribeirinha para provarmos os 

vinhos que aí se produzem. Almoçamos num restaurante típico na cidade de Santarém. Da 

parte da tarde seguimos rumo ao Vale de Santarém, onde assistiremos a uma demonstração 

de Equitação de Trabalho do Cavaleiro premiado Eduardo de Almeida. 

Se sobrar tempo, para os aficionados da área equestre aproveitamos para ir ás compras de 

artigos relacionados com a equitação (botas, trajes tradicionais, selas, etc). Faremos uma visita 

aos sítios mais recomendados da região. 

  


