
“Família: Como uma árvore, os ramos crescem em diferentes sentidos mas a raiz 
permanece uma só.”

A cultura, as tradições e a identidade alentejana numa experiência para toda a família.

  

Programa Cultura & Família

Family Break



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 com Menu temático no Restaurante 

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

Caça ao tesouro. Deixe que os mais novos descubram os segredos da Malhadinha Nova através de 
uma emocionante caça ao tesouro.

Passeio de charrete para a Família pelos trilhos da Herdade.

Almoço Campestre junto às vinhas. Os pormenores e os detalhes da nossa cozinha gourmet em 
harmonização com uma das mais belas paisagens da Herdade. 

Workshop de bolachas para as crianças com a nossa equipa de cozinha.

Enquanto as crianças se divertem na cozinha os adultos disfrutam de uma Massagem a Casal no 
nosso Spa. 

Jantar com Menu temático no Restaurante – A nossa equipa de cozinha vai preparar um menu com 
base nos legumes colhidos na Horta.  

Prove o nosso Fondue de chocolate juntamente com as frutas da época da Herdade.

Dia 2



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

Passeio pedestre guiado pelos trilhos da Herdade. O nosso Guest Experience Team leva-o a conhecer 
os campos da Malhadinha Nova.

Workshop de cozinha tradicional recreada – O nosso Chef Rodrigo Madeira apresenta o delicioso 
porco preto com Risotto de Cevada.

Almoço de despedida para toda a Família. 

Late Check-out. 

VALOR DA EXPERIÊNCIA

650€ [Experiência por pessoa em Quarto Duplo com oferta de uma criança até aos 6 anos [Crianças 
dos 3 anos aos 6: 125 € - Dos 7 aos 12 anos: 250 €] 
765€ [Experiência por pessoa em Suite]

[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 oferta de garrafa de vinho no check-out.

[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 3


