FAZER
DA VIDA
UMA FESTA
MAKE LIFE FUN
HARVEST ESCAPE
Programa Especial de Vindimas de 2 noites!
“Bom é o homem, mas melhor é o VINHO!”
[Fernando Pessoa]
DIA 1
∙ Aperitivo de boas vindas no Country House & Spa – O Rosé da Peceguina 2014, novidade, acompanhado pelos mimos do nosso Chef!- entrega do kit de vindimas
∙ Visita guiada à Propriedade e Adega – Conheça as vinhas, os animais, as oliveiras e as árvores de
fruto…
∙ Jantar Temático no Restaurante – As uvas na cozinha , o ingrediente será Rei num menu elaborado
pela nossa equipa de chefs
∙ Prova cega de Late Harvests acompanha o seu serão no Country House.

DIA 2
∙ As vindimas começam as 4h , escolha o seu horário e siga em direção às vinhas para uma harvest
experience com a nossa Equipa e sinta a tradição da colheita manual das uvas;
∙ Sinta os primeiros aromas e delicie-se com um pequeno-almoço repleto de frutas, compotas e
sumos naturais;
∙ Pic nic nas vinhas – Saboreie as criações do nosso Chef em plenas vinhas
∙ A tarde na adega – é a altura do ano em que o cheiro dos mostos a fermentar na adega invadem os

sentidos , venha fazer parte do processo de vinificação . a selecção da uva na mesa de escolha , e a
pisa a pé nos lagares, uma experiencia unica
∙ Jantar no Restaurante da Adega – “ cozinhar com mostos das variadas castas” , prove os mostos que
vão entrando na adega casta a casta o chef vai fazer algumas inovações com vinhos

DIA 3
∙ Desperte com os aromas do pequeno-almoço e delicie-se com os nossos miminhos…
∙ Experiência de Moto 4 pelos trilhos da Herdade – Sinta a frescura matinal com um passeio em 4
rodas pelas vinhas e planícies alentejanas;
∙ Almoço Ligeiro no Country House – Despeça-se da Malhadinha com um almoço preparado pela
nossa Equipa de Cozinha by Joachim Koerper;
∙ Leve consigo uvas da Malhadinha
∙ Late check-out.

VALOR DA EXPERIÊNCIA
490 € [Experiência por pessoa em Quarto Duplo]
[Inclui] 2 Noites de Alojamento em Quarto Duplo - Todas as Refeições mencionadas no Programa Todas as actividades mencionadas no Programa - Guest Experience Team - Uso livre do Spa [Jacuzzi e
Banho Turco] - Fruta e garrafa de vinho no quarto.
[Exclui] Todas as bebidas às Refeições e fora das mesmas, excepto as mencionadas no Programa.
[Upgrade] 50 € por noite para a Suíte Júnior - 100 € por noite para a Suíte Principal.
[Política de Cancelamento] Se cancelado 7 dias antes da data de chegada não será cobrado qualquer
custo adicional - Para reservas canceladas no próprio dia e em caso de não comparência [No Show],
será cobrado o valor total do Programa.

