
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

A história da Quinta do Piloto abrange quatro gerações da família Cardoso que cresceu ligada à história de Palmela ao 

longo de um século; Herdeira da tradição vinícola, os seus vinhos são fruto de lotes escolhidos entre 200 hectares de 

vinhas nos melhores terroirs da região. 

A experiência que oferecemos na Quinta do Piloto é única, isto porque, à sua localização está inerente um ambiente 

rural com uma vista panorâmica imensa sobre Lisboa e o Vale do Tejo. 

The history of Quinta do Piloto covers four generations of Cardoso family, who is linked to the Palmela’s History over a 

century; Heir of wine tradition, its wines are the result of lots chosen from among 500 acres of vineyards in the best 

terroirs of the region. The experience that we offer in Quinta do Piloto is unique, because of its location, is inherent a 

rural environment with a panoramic view of Lisbon and the Tagus Valley. 

 
 

As nossas sugestões/our suggestions: 
 

Piloto: inclui visita guiada + 4 vinhos à prova = 7.5€ 

Guided tour + 4 wine tasting 

 
Terroir: Inclui visita guiada + 2 vinhos + 2 moscatéis = 9€ 

Guided tour + 2 wines + 2 Muscatel tasting 

 
Descobertas: inclui visita guiada + 6 vinhos à prova = 10€ 

Guided tour + 6 wine tasting 

 
Paladares: inclui visita guiada + 6 vinhos à prova + Queijo + Pão+ Enchidos = 18€ 

Guided tour + 6 wine tasting + bread + cheese + chorizo 

 

Extra (pode ser acrescentado aos programas anteriores): 2 moscatéis à prova = 5€ 
Extra (to be added tothe previous programs): 2 muscatel tasting 

i. Crianças até aos 12 anos não pagam bilhete; acima desta idade, pagam metade dos valores acima descritos 

Condições/conditions 
Children under 12 years-old do not pay ticket; above this age, half of the values described above will be 

charge. 

ii. IVA incluído à taxa legal em 

vigor. VATincluded at 

thecurrent rate. 

iii. O programa Paladares realiza-se mediante reserva para um número mínimo de 2 

pessoas. The “Paladares” program needs previous  reservation. Minimum number of 2 

people. 

iv. Para o programa“Paladares”, as crianças dos 4 aos 12 anos pagam50%do valor do 

bilhete. For “Paladares” program, children from 4 to 12 years old pay 50%ofthe ticket. 

v. No programa Paladares, a confirmação terá de ser feita até 48h do dia da mesma, sendo solicitado cerca 

de 30% do pagamento do valor total. Não é aceite para efeitos de facturação, qualquer redução do 

número de pessoas, após confirmação. 

For “Paladares” program, confirmation can be made up to 48 hours of the day of the same, being 

requested 30% of the full payment. Is not accepted for billing, any reduction in the number of people, 

after confirmation. 

 



Estamos abertos/open hours: 

 

 
Verão (Maio a Setembro): Todos os dias  das 10:00h/13:00h – 14:00h/19:00h 

Summer (May to September): Every days 10am/13pm – 2pm/7pm Visitas/Visits: 

11h e 16h 

 
Inverno (Outubro a Abril): Todos os dias das 09:30h/13:00h – 14:00h/18:30h 

Winter (October to April): Every days 9:30am/13pm – 2pm/6:30pm Visita/Visit: 

11h e 15:30h 

 
 
 
 

Como chegar até nós/how to get to us: 
 
 
 

 
 

Rua Helena Cardoso, 

Quinta do Piloto, 2950- 131, 

Palmela– Portugal 

GPS:38°34'03.4"N8°54'45.6"W 

 
 
 
 
 

Contatos/contacts: 
 

www.quintadopiloto.pt 

Tlf: (+351) 212333030 | Tlm: (+351) 969281855 
 

info@quintadopiloto.pt | enoturismo@quintadopiloto.pt 
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