Posto de Turismo
Castelo de Palmela

Horário: aberto todos os dias das 09h30 às 12h30
e das 14h00 às 17h30
Telefone: 212 332 122 | Email: turismo@cm-palmela.pt
http://turismo.cm-palmela.pt | Siga-nos Turismo Palmela
GPS: N 8º54'0,578" O 38º33'57,116"

Rota de Vinhos da Península de Setúbal | Costa Azul
Casa Mãe da Rota de Vinhos
Largo de S. João Baptista, Palmela
Telefone: 212 334 398 | Email: info@rotavinhospsetubal.com
GPS N 38º 34' 17,9'' O - 8º 54' 09,10''
Horário: segunda a sábado, das 10h00 às 19h00
domingo, das 13h00 às 19h00 | Encerra aos feriados
Horário de Gestão de Reservas: segunda a sexta, das 10h00 às 16h30
www.rotavinhospsetubal.com

PRÉMIOS CONQUISTADOS

Ganhe descontos.
Conquiste vantagens!

experiências
com sabor

Deixe-se cair em tentação
Atreva-se a saborear as nossas especialidades e
sinta-se, verdadeiramente, em casa! Depois da
reconfortante Sopa Caramela e do robusto Coelho
com Feijão à moda de Palmela, passando pelo
requintado Queijo de Azeitão, pela cremosa Manteiga de Ovelha, e pelo Pão Caseiro, não dispense a
sobremesa e escolha entre a típica Pera Bêbeda em
Moscatel ou o aveludado Arroz Doce com Leite de
Ovelha.

Recupere a vitalidade com um chá aromático, com
Ervas da Arrábida, acompanhado com os tradicionais Bolinhos de Amêndoa ou a incontornável
Fogaça de Palmela e, entre julho e agosto, leve consigo o perfume do verão num cesto de Maçã Riscadinha de Palmela.

Percorra uma região privilegiada
e descubra esta reconhecida Terra de Vinhos
De aroma inconfundível, procure os nossos vinhos na
Casa Mãe da Rota de Vinhos da Península de Setúbal
e visite as caves das adegas, onde muitas gerações de
produtores aperfeiçoaram esta arte, ao longo dos
tempos.

Não perca, ainda, a oportunidade, de (re)descobrir os néctares mais representativos desta
região – os encorpados Tintos Castelão e os
perfumados Moscatéis de Setúbal.
Para lhe proporcionar experiências únicas em
Palmela, a Câmara Municipal e uma vasta rede
de parceiros locais têm, em curso, um projeto
que aposta na promoção da gastronomia local e
na divulgação dos nossos produtos de qualidade,
projetando as potencialidades turísticas do
concelho.

Procure o selo
Deixe-se cair em tentação
e marque lugar nos eventos
de promoção gastronómica
ao longo do ano.
Siga-nos em Turismo Palmela
http://turismo.cm-palmela.pt

