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CORCUNDA DE NOTRE DAME
Programa de Carnaval / Dia dos Namorados
na Herdade da Malhadinha Nova...
EXPERIÊNCIA DE 3 NOITES
13 a 16 FEVEREIRO DE 2021
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PROGRAMA DE CARNAVAL / DIA DOS NAMORADOS
Inspirado na obra imortal de Victor Hugo, “O Corcunda de Notre Dame”

Para celebrar o Dia dos Namorados e de Carnaval, sugerimos uma experiência com base na obra
imortal de Victor Hugo, “O Corcunda de Notre Dame”, publicada em 1831, referência máxima da
literatura Mundial e adaptada para teatro e cinema.
Tendo como cenário principal a Catedral de Notre Dame em Paris, a obra contribuiu para uma maior
valorização do amor sem barreiras, a aceitação das diferenças culturais e a valorização do genuíno
– como acreditamos que deve ser.
Aliado a isto, o cenário da obra incentiva à festa, aos disfarces, a um ambiente carnavalesco e de
grande animação. Consideramos, por isso, o tema perfeito para a união destas duas celebrações!

DIA 1

Sábado, 13 de fevereiro de 2021

• Aperitivo romântico no quarto
Comece a sua experiência com um aperitivo romântico servido no conforto do seu quarto;
• Visita à propriedade, eternizando a paixão.
Recriemos a famosa tradição da Pont des Arts em Paris onde os apaixonados eternizavam as suas
juras de amor num cadeado fechado. Na versão Malhadinha, convidamos os nossos hóspedes a
gravar os seus nomes em pequenas placas de Madeira e pendurar na nossa árvore dos desejos.
• Retrato de amor
Mostre-nos a vossa foto preferida de casal e nós prometemos dar uma interpretação diferente e
mais divertida!
• Passeio a cavalo nas vinhas
O que poderia ser mais romântico do que um passeio a cavalo com o seu mais-que-tudo pelas
vinhas da nossa linda herdade? *Marcações sujeitas a disponibilidade, podendo ser agendadas a
qualquer momento durante a estadia.
• Workshop de cocktails com vinho
Queremos ensinar aos nossos hóspedes algumas poções de amor que poderão ser recriadas mesmo
quando regressarem a casa!
• Jantar renascentista
Embarque connosco numa viagem ao período renascentista e tenha um jantar digno de corte
francesa com os emblemáticos consomés, carnes para trinchar e os deliciosos crepes suzette!

DIA 2

Domingo, 14 de fevereiro de 2021

• Pequeno-almoço com inspiração na pastelaria francesa
Queremos aliar os nossos incríveis e tradicionais pequenos-almoços aos clássicos da pastelaria
francesa. Imagine-se em Paris, enquanto prova as nossas baguetes, compotas e croissants.
• Workshop de velas
As velas são elementos fulcrais para criar um ambiente mais intimista. Propomos que os nossos
hóspedes usem as flores e outros elementos da herdade para criar velas personalizadas que poderão
levar como souvenir e recriarem a cidade da luz nas suas casas.
• Buffet Parisiense
Desfrute de um buffet com produtos alusivos a Paris – a eterna cidade do amor!
• Visita a Aracelis
Visita ao Santuário Nossa Senhora de Aracelis, ponto mais alto do Baixo-Alentejo, palco de muitos
pedidos de casamento.
• Jantar romântico à luz de velas
Nesta noite tão especial sugerimos um menu de quatro pratos, num ambiente romântico e intimista,
no nosso restaurante.
• Ao fim do dia
Já de volta ao quarto, relaxe com um copo de espumante na companhia da sua cara metade.

DIA 3

Segunda-feira, 15 de fevereiro de 2021

• Pequeno-almoço
• Workshop de máscaras de carnaval
Transforme as aborrecidas máscaras brancas em verdadeiras obras de arte que poderá exibir quer
no jantar desta noite, quer no piquenique do dia seguinte.
• Almoço com menu temático
Ainda na temática do Carnaval, aceite o nosso convite e junte-se a nós num divertido almoço.
• Workshop de danças do mundo
Para que nada falte na festa desta noite, aprenda connosco os melhores passos de danças do mundo.
• Cartomante no welcome drink
O povo cigano é conhecido por saber ler o futuro. Queremos saber o que o seu lhe reserva. Quem
sabe muitos fins-de-semana na Malhadinha?
• Jantar com festa cigana
Entre no verdadeiro conceito de festa: teremos comida, fogueiras, tendas, surpreenda-nos com
os passos de dança que aprendeu à tarde e divirta-se connosco.
• Espetáculo de marionetas durante o jantar
Recriando uma das cenas da obra, tão bem representada no filme da Disney baseado na obra
literária, apresentaremos um espetáculo de marionetas durante o jantar.

DIA 4

Terça-feira, 16 de fevereiro de 2021

• Pequeno-almoço
Comece o dia da melhor forma com um pequeno-almoço revigorante e prepare-se para o dia que o
espera.
• Piquenique
Num programa tão festivo, não poderia faltar o nosso habitual piquenique, com decoração mais
carnavalesca, onde convidamos os nossos hóspedes a vestirem-se a rigor para o entrudo.
• Concurso de máscaras durante o piquenique
Durante o piquenique, exiba as suas obras-primas, feitas no dia anterior, e deixe-se avaliar pelo
nosso júri.
• Check-out
Diga até já à Malhadinha, levando consigo todas as recordações destas duas fantásticas celebrações.

VALOR DA EXPERIÊNCIA
900 € [Experiência por pessoa em quarto duplo]
1100 € [Experiência por pessoa em suite]
Oferta de 1 criança por quarto até aos 6 anos. Crianças dos 3 aos 6 anos: 125 €.
Crianças dos 6 aos 12 anos: 250 €.
[Inclui] 3 Noites de alojamento em quarto duplo. Todas as refeições mencionadas no programa. Todas as
atividades mencionadas no programa Guest Experience Team. Uso livre do Spa [jacuzzi e banho turco]. Fruta
no quarto e garrafa de vinho de oferta no check out.
[Exclui] Todas as bebidas às refeições e fora das mesmas, excepto os vinhos de boas vindas.
[Política de Cancelamento] A nossa expectativa é a de que não exista a necessidade de cancelamento, no
entanto em caso de ocorrer um imprevisto pedimos que nos avise de forma célere para que evite as seguintes
despesas:
5 dias ou menos: 100% da estadia
Não comparecimento: 100% da estadia
Pré-pagamento do valor total da reserva até 5 dias antes da chegada.

UMA MALHADINHA NOVA
QUE SE RELEVA...

