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Um mundo de experiências com os vinhos do Algarve
A world of experiences with the Algarve wines
Há já vários anos que o mercado turístico
fala das Experiências – atividades que o
turista/cliente possa experimentar de forma
genuína e real. O segmento enoturístico
talvez tenha demorado a agarrar esta oportunidade, mas fê-lo finalmente, e na Região
Vitivinícola do Algarve começa a dar os primeiros passos de forma séria e organizada,
com vários produtores a abraçar o enoturismo de forma estruturada.
O Algarve tem condições de excelência
para o Enoturismo com a maioria das adegas e vinhas muito próximas da costa, possibilitando uma natural ligação entre o lazer
do litoral e as atividades… ou melhor as
ditas experiências, mais campestres, desde
as simples visitas, à participação nas vindimas ou até em workshops de elaboração do
próprio vinho.
Neste sentido, a CVA – Comissão Vitivinícola do Algarve tem gradualmente vindo
a dinamizar esta ligação entre visitantes e
produtores com a publicação do Mapa da
Região Vitivinícola do Algarve (distribuído
em parceria com a Região de Turismo do
Algarve e disponível em taste.plotbiz.com),
no qual constam todos os produtores algarvios, com um resumo informativo das suas
caraterísticas e valências.

Para alavancar esta dinâmica enoturística,
a CVA está a desenvolver uma aplicação
móvel (APP) gratuita que permitirá aos seus
utilizadores ter toda a informação dos Mapas já existentes, mas acrescida à localização em tempo real de pontos de venda e à
consulta de notícias e eventos relacionados
com os Vinhos do Algarve.«
For several years that the tourism market
talks about Experiences - activities that
the tourist/ client can truly experiment. The
wine tourism segment may have taken long

to grab this opportunity but finally did it and
in the Algarve Wine Region it is starting to
take its first steps in a serious and concerted
way, with many producers welcoming wine
tourism in a structured way.
Algarve has excellent conditions for Wine
Tourism with most part of the cellars and vineyards close to shore making it possible to
naturally connect seaside leisure with more
rural activities… better still, experiences,
such as visits, taking part in grape harvest
or even in workshops to make wine.
This way, CVA - Comissão Vitivinícola do Al-

garve has gradually boosted this connection
between visitors and producers by publishing
the Algarve Wine Region Map (released together with Região de Turismo do Algarve and
also available in taste.plotbiz.com), in which
all Algarve producers are mentioned with information about their features and skills.
To boost this wine tourism dynamic, CVA
is developing a free app that will allow all
users to get information about existing Maps
along with real-time location on sale points
and access to news and events related with
Algarve Wines.«

