Os nossos produtos

Quinta do Barracão da Vilariça

Mata bicho:

5360-011 Assares Vila Flor

 Pão de forno de lenha com azeite virgem;
 Água, chá, leite, café, vinho tinto;
 Compotas, queijo de ovelha e cabra; veiguinha
(Terrincho)

 Fruta da época.
Almoço:

 Entradas – queijo, pasta de azeitonas;
 Cordeiro terrincho de leite assado e arroz de açafrão;
 Arroz de pato no forno;
 Sopa seca à Vilariça (na época);
 Alheiras com todos (na época);
 Sobremesa – compotas, requeijão, queijos, fruta;
 Bebidas – água, vinho tinto Terra-Sã (Douro).

Agro-turismo - Casa de Campo - Cinegética
Telefones:278536200 / Fax: 278536209
Telemóvel: 966038303 (Rui Tadeu)
E-mail: geral@terra-sa.com

Como chegar:

(Portaria 951/2007 - Proc. 4674/DGRF)

N 41º 20’ 07.59”
W 7º 04’ 13.50”

Antiga estalagem da Malaposta da
Estrada Real Lisboa - Bragança

Trás-os-Montes—Douro Superior

o grupo combinar;

Vila Flor—Alfândega da Fé

 Os aposentos são desocupados até às 11h30m do último
dia de estadia;

 O almoço decorre entre as 12.30h e as 14h30h.

VILARIÇA

Coordenadas GPS:

 Os acompanhantes tomam o pequeno-almoço à hora que

Estar da Casa Principal, no Verão da piscina, passeios
pedestres orientados de burro e bicicleta;

da

Web: www.terra-sa.com

Nota:
 A Quinta do Barracão da Vilariça não dispõe de restaurante, mas sim de um serviço de refeições précombinadas na base da “gastronomia dos ribeireiros “;

 Os acompanhantes podem dispor da Sala de Bilhar e de

ZONA DE CAÇA TURÍSTICA

COMO CHEGAR:
Vindo da região do Porto, tome a A4 em direcção a Amarante, de
seguida o IP4 em direcção Vila Real/Mirandela, seguir Mirandela/Vila Flor, apanhar o IC5 direcção Miranda do Douro (Lodões), na
rotunda seguir a indicação Bragança/Assares , está a 1km da Quinta.
Vindo do Sul, apanhar a A1, seguir até à saída para a A23, percorrer até à saída Bragança (A25 Aveiro), sair na indicação IP2 Bragança até ao Pocinho. Percorrer o IP2 Até saída Vila Flor (Lodões), encontra a indicação “Assares” e entra na N102, está a 1km da Quinta.

“Não herdamos a Terra de nossos pais, temo-la
apenas emprestada para os nossos filhos.”
Lester Brown

Outubro a Janeiro

A Zona de Caça Turística da Vilariça (ZCTV),
em pleno Vale da Vilariça, ocupa áreas das
freguesias de Vilarelhos, Eucísia (Alfândega
da Fé), Lodões, Assares, Sampaio (Vila Flor).

(todos os dias)

Caça de salto à perdiz
Caça de levante ao faisão

As principais propriedades são a Quinta do
Barracão da Vilariça e a Quinta de Redevides.
A ribeira da Vilariça atravessa a ZCTV. Na
margem esquerda situam-se as zonas mais
montanhosas com matos rasteiros, floresta
ordenada e olivais. Na margem direita terrenos de aluvião, onde predominam as pastagens e os cereais, com uma orografia suave.
Além da caça pode pescar o achegã na albufeira da Quinta.

QBV

- Caça á ROLA/POMBO
- Caça á CODORNIZ
- Caça ao TORDO

Campo de Treino:
 Treino de cães;
 Colocação de peças de caça:
Perdizes
Faisões

Organização de largadas:
 (Perdizes/faisões/patos) - número de peças a

- Esperas ao JAVALI: (4 posturas).
Espera: (com direito a troféu)
Animal: valor a ajustar
_____________________________________

Alojamento na unidade agro-turística
ou nas Casas de Campo
Preços especiais para caçadores e acompanhantes

combinar .
 Máximo de 15 portas a 2 atiradores cada.
 Observação de fauna
 Caça fotográfica.

Lagoa na QBV

Venha disfrutar de uma zona de caça única em pleno Vale da Vilariça

