Projeto Nº | POCI-01-0249-FEDER-037919
Designação do projeto | WOW – World of Wine
Objetivo temático | OT 1 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
Região de intervenção | Norte
Entidade beneficiária | HILODI – Historic Lodges & Discoveries, S.A.
Data de aprovação | 27-12-2019
Data de início | 02-01-2018
Data de conclusão | 30-06-2021
Custo total elegível | 19.512.000 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 5.365.800 EUR

Descrição do projeto:
O projeto WoW - World of Wine pretende reunir, numa área de grande afluência turística e ímpar em
Portugal, um conjunto de serviços de animação turística, implantados à volta de uma visão
integradora que tem o vinho com elemento central. Este projeto visa assim a criação, numa mesma
localização, de um conjunto de áreas museológicas e outras valências culturais associadas à produção
de vinho, com atividades de recreio e lazer, restaurantes e comércio, originando um centro cultural
associado ao vinho nacional e às atividades com ele relacionadas, que acrescentará um
importantíssimo ponto de interesse à visita turística a Vila Nova de Gaia, ao Porto e à região norte,
tendo como principais objetivos estratégicos:
- Oferecer um conjunto de serviços de animação turística totalmente diferenciados da concorrência;
- Difundir o conhecimento do Vinho Português e de produtos tradicionais portugueses;
- Projetar e promover a oferta turística da Região Norte de Portugal;
- Complementar a oferta de alojamento turístico com atividades de animação que possam potenciar
o aumento do número médio de noites dos turistas na região.

A sua singularidade aliada ao forte carácter inovador, permitirá alcançar novos segmentos de
mercado sendo esperada uma forte afluência de visitantes nacionais e internacionais, alcançando um
segmento tanto de turistas vínicos como não vínicos, dada a oferta complementar relacionada com
outros temas com a gastronomia e outras áreas culturais/artesanais.

