
"Vinho dá poesia, poesia dá Vinho."
Raúl Ponchon

Venha desfrutar de uma experiência enófila e deixe-se levar na envolvência do vinho. 
Apure os seus aromas e sabores e sinta a Natureza no seu estado puro.

  

Programa Vinhos

Wine Break



Dia 1

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

Visita de Jeep à propriedade seguida de visita guiada a adega e prova de vinhos.

Banho Especial de Vinoterapia  - Relaxe, ao final do dia, com um banho de vinoterapia e sinta o poder 
revitalizante das nossas uvas. 

Jantar Gourmet no Restaurante a acompanhar os melhores anos de Monte da Peceguina.

Ao final da noite, relaxe no Country House com um filme na companhia do nosso Late Harvest . 

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

Experiência de Pesca – Sinta o Amanhecer Alentejano e ponha à prova os seus dotes na pesca ao 
Achigã [actividade dependente das Condições Atmosféricas]. 

Workshop de Cozinha – Aprenda a preparar um dos peixes característicos da região, o Achigã, com o 
nosso Chef.

Almoço junto à piscina – Delicie-se com o prato que preparou a acompanhar com Viognier.

Exfoliação e Envolvimento de Vinoterapia – Uma exfoliação seguida de máscara rejuvenescedora e 
antioxidante.

Curso de iniciação à prova de vinhos com o enólogo Nuno Gonzalez.

Jantar no Restaurante da Adega -  Deixe-se levar numa viagem de aromas e sabores alentejanos pela 
nossa Equipa de Cozinha.

Para terminar o dia em pleno, descontraia com uma Prova de Portos.

Dia 2



Deixe que os aromas do pequeno-almoço o despertem e delicie-se com os nossos miminhos…

Passeio Pedestre – Inicie o seu dia com um passeio a pé pelas famosas Castas da Malhadinha e relaxe 
na tranquilidade da planície alentejana.

Almoço Campestre – Relaxe com um almoço piquenique entre as vinhas da Malhadinha com mono-
castas da Peceguina.

Late Check-out.

VALOR DA EXPERIÊNCIA

650 €   [Experiência por pessoa em Quarto Duplo] 
750 € [Experiência por pessoa em Suite] 

[Inclui] 2 Noites de Alojamento - 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.  

[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


