MAKE LIFE FUN
LOVE STORY
As Paixões e o apelo aos sentidos numa História de Amor em
pleno ambiente de requinte e cumplicidade
“Em cada História de Amor, há sempre algo que nos traz a Eternidade e a essência da vida, porque as
Histórias de Amor contêm em si todos os segredos do Mundo"
[Paulo Coelho]

DIA 1
Aperitivo de boas-vindas – Com todo o Glamour receba as nossas boas vindas acompanhadas com a
frescura do Rosé da Peceguina 2014
Visita à Propriedade, Adega e Prova de Vinhos – Encante-se… o horizonte é o limite!
Workshop de Macarons – Aprenda a confecionar este elegante e delicado mimo utilizando as mais
variados cremes e sofisticadas geleias
À luz das velas, deixe levar-se por uma atmosfera acolhedora, num Jantar Romântico no Restaurante
No conforto do “Country House Hotel and SPA, Uma degustação especial de chás Mariage Freires.

DIA 2
Passeio de Balão pela Planície Alentejana – Acorde bem cedo com um pequeno-almoço leve e saudável
e veja o amanhecer digno de um filme [Opcional]
Passeio de Charrete pelas vinhas da Herdade – Sinta o esplendor da nossa Paisagem.
Piquenique nas vinhas da Herdade – Um momento de degustação e uma descoberta de aromas no meio
da paisagem Alentejana.
Na Adega, uma Prova de iniciação de vinhos com o enólogo Nuno Gonzalez.
No “Country House Hotel and SPA – Um momento relaxante com um banho de Vinoterapia aguarda por
si…
Um Jantar Temático e Intenso – O calor das especiarias leva-o a viajar, com um Jantar Temático no
Restaurante.

DIA 3
O pequeno-almoço no Country House – Desfrute da melhor combinação para um óptimo início de dia!
Envolva-se num momento de relaxamento com uma sessão de yoga nos jardins da Herdade.
Almoço Tradicional no Country House and SPA com harmonização de vinhos.
Disfrute nas Vinha da Herdade de uma Massagem relaxante a dois!
Ao Jantar, uma selecção especial de vinhos com uma experiência gastronómica Exótica.
Ao serão, no Country House & Spa, uma degustação de Late Harvest da Malhadinha.

DIA 4
Reconforte o corpo e a mente com o pequeno-almoço no Country House.
Workshop com o Chef Bruno Antunes no Country House Hotel and SPA – Combine os sabores com a
sofisticação e paixão dos aromas e sabores alentejanos.
Despeça-se da Herdade da Malhadinha Nova – Um almoço leve no Country House Hotel and SPA com
um prato por si elaborado.
Late Check-out.

750 € [Experiência por pessoa em Quarto Duplo]
[Inclui] 3 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 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

