MAKE LIFE FUN
HORSE RIDING BREAK
“O cavalo, criatura- arte sem igual que voa sem possuir asas, e conquista sem empunhar espadas ”
Ronald Duncan
Venha conhecer os nossos cavalos de Raça de Sangue Puro Lusitano e desfrute desta aventura
numa experiência única em pleno Alentejo.

DIA 1
As boas-vindas à Malhadinha com os primeiros mimos alentejanos do nosso Chef;
Visita à Propriedade em Jeep Safari e visita à Adega, seguida de uma Prova de Vinhos da
Malhadinha;
Demonstração da modalidade de Dressage , pelo nosso campeão nacional - Pedro Sousa - no
picadeiro vai deixa-lo inspirado;
Banho especial de vinoterapia – Relaxe no conforto do seu quarto e sinta o poder revitalizante
das nossas uvas;
Jantar Temático: menu de degustação preparado pelo nosso Chef Bruno Antunes, no
Restaurante Wine & Gourmet da Malhadinha;
Termine a sua noite com uma prova cega de vinhos do Porto e relaxe na tranquilidade do
Country House & Spa.

DIA 2
Acorde com o estalar do pão caseiro e delicie-se com o pequeno-almoço, as frutas da época, as
compotas, os sumos naturais,...

Inicie o seu dia com um passeio pelas vinhas da Malhadinha – Desfrute da paisagem e conheça,
ao mesmo tempo, as nossas castas;
Almoço Campestre com o nosso cavaleiro Pedro Sousa – Pare entre as vinhas para um almoço
campestre e desfrute da paisagem da Malhadinha;
Desenvolva ou aprofunde os seus conhecimentos numa aula de iniciação à modalidade de
Dressage – A avaliação e colocação em cela e o emprego de ajudas;
Revitalize-se no Spa, com uma Stone Devine Massage - uma massagem realizada através de
pedras vulcânicas quentes;
Ao Jantar, delicie-se, no restaurante Wine & Gourmet , com os nossos produtos regionais onde o
tema é o Porco Preto;
No Country House, o filme “Gladiador” de Ridley Scott como complemento o nosso Late
Harvest e juntos farão do seu serão uma experiencia encantadora.

DIA 3
Acorde com o estalar do pão caseiro e delicie-se com o pequeno-almoço, as frutas da época, as
compotas, os sumos naturais,...
Aventure-se, com o nosso cavaleiro, numa aula de iniciação à preparação na competição da
modalidade de Dressage;
Despeça-se da Malhadinha com um almoço tradicional no Country House – Saboreie os pratos
da nossa Cozinheira Tradicional, Vitalina Santos;
Check-out.
495 € [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 no Quarto e Garrafa de Vinho oferecida no Check-out.
[Exclui] Todas as bebidas às Refeições e fora das mesmas, excepto as mencionadas no Programa.

[Upgrade] 50 € por noite para a Suite Júnior - 100 € por noite para a Suite 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

