
“Alentejo, A luz que te ilumina, Terra da cor dos olhos de quem olha!
Condição. Pode compreender e povoar! O mistério da tua imensidão. Onde o tempo 

caminha, Sem chegar!...”
Miguel Torga

A cultura, as tradições locais, a identidade alentejana e o prazer de ser autêntico.

  

Programa Cultura & Família

All about Alentejo



Dia 1

Chegada à Herdade da Malhadinha Nova. Aperitivo de boas-vindas acompanhado com Antão Vaz da 
Peceguina , a casta autóctone do Alentejo.

Jeep Safari pela propriedade. Conheça as práticas biológicas da nossa equipa de Viticultura e disfrute 
da vasta paisagem que o Alentejo lhe oferece.

Visita à Adega, seguida de prova de vinhos acompanhada pela nossa equipa de Enologia.

Jantar de charme no restaurante. Sinta a combinação perfeita entre o requinte do nosso restaurante e 
a paixão que colocamos nos nossos pratos Gourmet.

Pequeno-almoço. Na primeira refeição do dia disfrute da gastronomia tradicional Alentejana aliada à 
diversidade. 

Workshop de pão tradicional Alentejano com a nossa cozinheira tradicional Vitalina Santos.

Passeio de charrete pelas vinhas da Herdade. 

Piquenique gourmet nas vinhas da herdade. Os pormenores e os detalhes da nossa cozinha gourmet 
em harmonização com uma das mais belas paisagens da Herdade. 

Workshop de Viola Campaniça com Pedro Mestre acompanhado de um grupo de Cantares Alenteja-
nos. 
     
Jantar Temático no Restaurante – “Vinhos & Polifonias” – um jantar ao som da Viola Campaniça. 

Prova de licores regionais – O poejo, a bolota e o medronho.

Dia 2



Pequeno-almoço – Desfrute da melhor combinação para um óptimo início de dia!

Workshop de doçaria regional – A sericaia de Vitalina Santos, a nossa cozinheira tradicional. 

Almoço temático no restaurante – A gastronomia tradicional alentejana. 

Visita guiada de jeep à Nossa Senhora de Aracelis, o ponto mais alto do Baixo Alentejo. 

Atelier de Botas Tradicionais Alentejanas com Mário Grilo, um dos mais reconhecidos artesãos de pele 
do Baixo Alentejo. 

Jantar com Menu Tradicional no restaurante com vinhos elaborados a partir de castas do Alentejo. 

Pequeno-Almoço – Aprecie a paisagem da Malhadinha ao mesmo tempo que saboreia as iguarias do 
Chef, sem nunca esquecer a fruta da época, as nossas uvas.

Rota das Adegas da região – Conheça a arte e a paixão das adegas alentejanas e prove os vinhos da 
Herdade dos Grous e Santa Vitória;

Almoço ligeiro no Country House & Spa ou Casa do Ancoradouro acompanhado com Antão Vaz  da 
Peceguina, a Casta Autóctone da Região. 

Workshop de Olaria Tradicional – Volte atrás no tempo e conheça a arte de trabalhar o barro que tanto 
caracteriza as tradições e costumes alentejanos. 

Jantar temático no Restaurante com os monocastas da Peceguina.

Dia 3

Dia 4



Acorde com a frescura matinal. Sinta os primeiros aromas e delicie-se com um pequeno-almoço 
repleto de frutas, compotas e sumos naturais.

Almoço ligeiro com produtos da herdade. A nossa equipa de cozinha prepara-lhe uma refeição com os 
diferentes produtos da herdade, cultivados de forma biológica;

Late Check-out.

VALOR DA EXPERIÊNCIA

1690 € [Experiência por pessoa em Quarto Duplo]
1960 €  [Experiência por pessoa em Suite]

[Inclui] 4 Noites de Alojamento - Todas as Refeições mencionadas no Programa - Todas as activida-
des 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, exceto as mencionadas no Programa. 

[Política de Cancelamento] ] Na adjudicação do programa deverá ser efetuado um pagamento no 
valor de 25% do total do programa. Cancelamentos até 7 dias de antecedência, não têm qualquer 
custo. Cancelamentos com menos de 7 dias de antecedência, será cobrado o valor total do Programa. 
Cancelamento no próprio dia ou em caso de não comparência [No Show], será cobrado o valor total 
do Programa.

WWW.MALHADINHANOVA.PT

UMA NOVA MALHADINHA
QUE SE REVELA...

Dia 5


