MAKE LIFE FUN
PHOTOGRAPHY CLASS
A Natureza, as Cores do Alentejo, a Inspiração Artística e a
Paixão pela Fotografia
“Não fazemos uma Fotografia apenas com a Câmara. Ao Acto de Fotografar trazemos todos os
livros que lemos, os filmes que vimos, a música que ouvimos e as pessoas que amamos!”
[Ansel Adams]

DIA 1
Chegada ao Country House & Spa. Os aperitivos de boas-vindas feitos pela nossa Equipa de Cozinha
acompanhado com Rosé da Peceguina 2013.
Jeep Safari Fotográfico pela Propriedade – António Homem Cardoso, o Mestre Fotógrafo que o
acompanhará durante a sua Experiência, irá apresentar as primeiras abordagens Fotográficas.
Visita à Adega, seguido de Prova de Barricas acompanhada pelo nosso Enólogo, Nuno Gonzalez –
Os métodos, o saber, a dedicação de uma equipa na produção dos vinhos da Malhadinha.
Jantar Temático no Restaurante – A nossa Equipa de Cozinha irá elaborar um Menu Temático
apenas com Produtos Certificados da Região, acompanhado com uma selecção especial de
Monocastas da Peceguina a harmonizar com cada prato apresentado.
Sessão de Cinema no Country House – Aprecie a originalidade Fotográfica do Filme “O Artista”, de
Michel Hazanavicius.

DIA 2
Acorde com a frescura matinal. Sinta os primeiros aromas e delicie-se com um pequeno-almoço
repleto de frutas, compotas e sumos naturais;
Saída de Campo Fotográfica – “Pela Paisagem do Campo Branco” – Reúna a máxima informação
sobre o meio, explore os recantos da Planície Alentejana e fotografe a Fauna e a Flora exclusiva da
Região.
A nossa Equipa de Cozinha aguardará a sua chegada para lhe apresentar um Menu Ligeiro com
Produtos da Região, num Almoço Campestre junto às vinhas.
Workshop de Iluminação Fotográfica no Country House.

Jantar “Fotográfico” no Restaurante – Aprenda a captar o melhor ponto de focagem de um
Prato Gourmet, em que as sugestões da nossa Equipa de Cozinha serão os “modelos” da sua
Sessão Fotográfica.
Entrega dos Prémios no Country House – Embaixador da Fotografia Alentejana pelo Mestre
Fotógrafo, António Homem Cardoso.

DIA 3
O pequeno-almoço no Country House – Desfrute da melhor combinação para um óptimo início
de dia!
Workshop de iniciação à edição de Fotografia no Country House.
Almoço ligueiro no Country House acompanhado com Viognier da Peceguina 2013
Visita Guiada de Jeep a Nossa Senhora de Aracelis –Inspire-se na Paisagem e obtenha a melhor
Fotografia no ponto mais alto do Baixo Alentejo!
Jantar Temático no Restaurante – O Pão Alentejano, o Poejo e a Hortelã da Ribeira serão os
ingredientes principais dos Pratos elaborados pela nossa Equipa de Cozinha.
Prova de Licores Tradicionais – Poejo, bolota, medronho…os sabores da terra acompanharão o
seu serão no Country House!

DIA 4
Reconforte o corpo e a mente com o pequeno-almoço no Country House;
Saída de Campo Fotográfica – “Pelas Gentes e Costumes do Alentejo” – Os ofícios tradicionais e
as memórias genuínas – Capte a melhor perspectiva de um cenário autêntico.
Termine a sua Experiência com um Menu Ligeiro no Country House em que a Temática são os
Queijos do Alentejo e os Enchidos de Porco Preto DOP do Baixo Alentejo.
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

