Essência do Vinho - Madeira, de 24 a 26 de novembro,
no Casino da Madeira

A PRINCIPAL EXPERIÊNCIA DO VINHO
ESTÁ DE REGRESSO AO FUNCHAL
Mais de um milhar de vinhos em prova aberta, provas comentadas
e sessões de cozinha ao vivo na 6ª edição do certame
A principal experiência do vinho regressa ao Funchal no último fim de semana do mês. Em três
dias de prova aberta, serão mais de um milhar os rótulos em destaque no Casino da Madeira,
entre referências consagradas e novidades, de conceituados nomes do panorama vínico
nacional e internacional.
De 24 a 26 de novembro, a 6ª edição do evento que se afirma como a maior mostra de vinhos
alguma vez realizada no Funchal, apresenta ainda provas comentadas por especialistas e
sessões de cozinha ao vivo com chefes de renome. Não faltam, portanto, pretextos de visita à
ilha da Madeira, tanto para profissionais do setor como para wine lovers ou simples curiosos. O
programa detalhado será conhecido em breve.
Entretanto já se iniciou a campanha de compra antecipada de bilhetes. Disponível através do
endereço www.essenciadovinhomadeira.com, o ingresso para um dia de evento tem o valor
de 12,5€ por pessoa e o ingresso de 3 dias tem o custo de 20€ por pessoa. Nos dias e local do
evento, as mesmas entradas terão o valor de 15€ por pessoa e de 25€ por pessoa,
respetivamente. A entrada contempla oferta de copo oficial de provas.
ESSÊNCIA DO VINHO – MADEIRA decorrerá dia 24 de novembro, das 18h às 22h; dia 25 de
novembro, das 16h às 22h; e dia 26 de novembro, das 15h às 20h.
O evento é uma organização conjunta do Diário de Notícias da Madeira e da EV-Essência do
Vinho.
Funchal, 16 de novembro de 2016
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