
 

 

Proposta de Ingressos no Centro de Interpretação e 

Promoção do Vinho Verde 

 

 

Todas as tarifas abaixo mencionadas que incluam prova de vinho são aplicadas a  

maiores de 18 anos conforme legislação em vigor. 

 

 

1. Tarifa geral: 3€ 

Todas as pessoas que não se integrem em nenhuma das tarifas seguintes. Está 

incluído neste valor visita à área expositiva e uma prova de um vinho na Sala de 

Provas.  

 

 

2. Tarifa: 1,50€ 

Estudantes dos 12 até aos 25 anos  

Possuidores de Cartão Jovem, até aos 25 anos. 

Pessoas com mais de 65 anos. 

Está incluído neste valor visita à área expositiva e uma prova de um vinho na Sala 

de Provas para maiores de 18 anos. 

 

 

3. Tarifa Família: 6€ 

Considera-se família 2 adultos com 1 ou mais crianças, com idade superior a 12 

anos. Considera-se adulto qualquer pessoa com mais de 18 anos. Está incluído 

neste valor visita à área expositiva e uma prova de um vinho para cada adulto, na 

Sala de Provas (maiores de 18 anos). 

 

 

 



 

 

4. Tarifa Grupo  

4.1 Sem Atividade:  

Considera-se grupo um conjunto de pessoas constituído no mínimo por 10 e no 

máximo por 30 elementos, com idade superior a 12 anos, devidamente 

organizados e com marcação prévia, sem guia. 

Está incluído neste valor visita à área expositiva e uma prova de um vinho na Sala 

de Provas. (maiores de 18 anos) 

Valor: 1€ por pessoa 

 

4.2 Com Atividade/ Guia 

Considera-se grupo um conjunto de pessoas constituído no mínimo por 10 e no 

máximo por 30 elementos, devidamente organizados, com marcação prévia e guia. 

Está incluído neste valor visita à área expositiva e uma prova de um vinho na Sala 

de Provas. (maiores de 18 anos) 

Valor:1€ por criança e/ou jovem de qualquer idade inferior a 18 anos. 

Valor: 3€ por pessoa com mais de 18 anos. 

 

 
5. Estão isentos de pagamento (Tarifa Oferta) 

a) As crianças até aos 12 anos inclusive, desde que não estejam integradas em 

visitas guiadas. 

b)  Pessoas com deficiência cognitiva comprovada. 

c) Visitas individuais autorizadas pelo Executivo Municipal e devidamente 

comunicadas. 

d) Grupos escolares organizados de estabelecimentos de educação e ensino 

do concelho, nomeadamente Jardins de Infância, EB1, EB2/3 e Ensino 

Secundário com marcação prévia mas sem visita guiada. 

e) Todos os visitantes no Dia Internacional dos Museus (18 de Maio) e outras 

datas especiais a decidir pelo Município. 


