
Primavera
na Malhadinha Nova

EXPERIÊNCIA DE 3 NOITES
15 a 18 de abril



A estação do ano mais aguardada pela maioria das pessoas. É a estação que 
simboliza o renascimento, a prosperidade e o crescimento. Na Malhadinha, estes 
símbolos são bem reais e podem ser vistos em variados aspetos, sempre aliados 
com paisagens deslumbrantes que nos enchem a alma: as novas crias dos nossos 
animais, o trabalho incessante das abelhas que produzem o nosso delicioso mel, os 
pequenos rebentos nas nossas vinhas, os campos verdejantes e as cores vivas que 
brotam das flores. Num ano tão atípico, sintonize-se com o ritmo da natureza na 
Malhadinha e dedique estes 4 dias a celebrar a Primavera connosco, onde natureza 
rima com cor e renovação.

www.malhadinhanova.pt

Primavera



DIA 1
quinta-feira, 15 de abril de 2021

“És tu a Primavera que eu esperava,
A vida multiplicada e brilhante,

Em que é pleno e perfeito cada instante.”

Sophia de Mello Breyner Andresen

CHEGADA À PROPRIEDADE
Até chegar a nós com certeza já passou pelos campos verdejantes do Alentejo: A Primavera na 
Malhadinha começa aí! 

VISITA À HERDADE E AOS ANIMAIS
Esta época é também a representação de um novo ciclo! Num passeio em todo-o-terreno vinta-
ge descubra a Malhadinha numa visita focada nos animais recentemente nascidos: bezerros da 
nossa Vaca Alentejana, potros dos nossos Cavalos Lusitanos, borregos de ovelha merina e os 
famosos porcos-pretos que farão sorrir miúdos e graúdos!

JANTAR DE PRIMAVERA
Na primeira noite, sugerimos que se junte a nós para um jantar alusivo à mais bela estação do 
ano, onde cor e sabor não faltarão.



DIA 2
sexta-feira, 16 de abril de 2021

PEQUENO-ALMOÇO
Servido no conforto do seu quarto ou nas áreas comuns, não deixe de absorver a natureza em 
toda a sua plenitude, enquanto saboreia os melhores e mais frescos produtos da Malhadinha.

PESCA OU ALCHEMY BAR
Os dias começam a ficar mais longos e também mais quentes. Ponha à prova as suas competên-
cias de pescador ou venha aprender a fazer os melhores esfoliantes e hidratantes caseiros no 
nosso Alchemy Bar. Não há desculpa para não aproveitar o dia no exterior.

ALMOÇO LIGEIRO NO ANCORADOURO
Qualquer que tenha sido a atividade que tenha escolhido antes, acreditamos que tenha aberto o 
apetite para um almoço recheado de ingredientes biológicos e saudáveis produzidos na nossa 
Herdade, servido na casa do Ancoradouro – onde consegue usufruir das melhores paisagens da 
propriedade.

PROVA DE VINHOS FLORAIS
Floral está para Primavera como vinho está para Malhadinha. E por aqui, queremos continuar 
a unir os conceitos. As castas terpénicas (como Touriga nacional, alvarinho, antão vaz ou 
roupeiro) são famosas pelos seus aromas florais. Venha conhecer os melhores exemplos dos 
nossos vinhos mais primaveris, numa inesquecível prova.

JANTAR NA MALHADINHA
O dia termina com uma ode gastronómica ao melhor da  Malhadinha. No fim da refeição
aproveite para contemplar o céu estrelado do Alentejo.

“Não vês que a última estrela
No céu nublado se vela?

Colhe a vela,
Oh pescador!

Deita o lanço com cautela,
Que a sereia canta bela...

Mas cautela,
Oh pescador!

Não se enrede a rede nela,
Que perdido é remo e vela,

Só de vê-la,
Oh pescador.”

Sophia de Mello Breyner Andresen



DIA 3
sábado, 17 de abril de 2021

“Naquele Tempo
Sob o caramanchão de

glicínia lilás
As abelhas e eu

Tontas de perfume
Lá no alto as abelhas
Doiradas e pequenas

Não se ocupavam de mim
Iam de flor em flor
E cá em baixo eu

Sentada no banco de azulejos
Entre penumbra e luz

Flor e perfume
Tão ávida como as abelhas”

Sophia de Mello Breyner 

PEQUENO-ALMOÇO
Primavera significa início e não podia por isso estar mais adequada ao pequeno-almoço! 
Ganhe forças para mais um dia fantástico na nossa Herdade. (Dica: não se esqueça de provar 
o mel!)

VISITA ÀS COLMEIAS
Temos a certeza de que o delicioso mel não lhe saiu da mente. Queremos contar-lhe tudo sobre 
o processo de extração de mel numa visita às nossas colmeias de onde sai este néctar tão doce 
quanto biológico.

ALMOÇO
Não podemos deixar de querer que aproveite todas as paisagens da Malhadinha. Por isso 
preparámos uma fantástica seleção de petiscos da Malhadinha na nossa Casa do Ancoradouro, 
o ponto mais alto da propriedade, cuja vista é de cortar a respiração. 

WORKSHOP DE FLORES
Flores, flores, flores. Não nos cansamos de as contemplar! Aprenda a fazer os melhores arran-
jos florais e recrie-os em casa sempre que sentir saudades nossas.

JANTAR
Hoje foi um dia intenso, de muitas aprendizagens e novas experiências. Não podíamos por isso 
deixar de criar mais um jantar temático sempre com o requinte Malhadinha. 



DIA 4
domingo, 18 de abril de 2021

“Há jardins invadidos de luar
Que vibram no silêncio como liras 

Segura o teu amor entre os teus dedos 
Neste jardim de abril em que respiras 

A vida não virá – as tuas mãos 
Não podem colher noutras a doçura 
Das flores baloiçando ao vento leve.”

Sophia de Mello Breyner Andresen

PEQUENO-ALMOÇO
Enquanto aprecia as flores baloiçando ao vento leve, desfrute de um delicioso pequeno-almoço.

WORKSHOP OU PASSEIO PEDESTRE
As experiências criam memórias: aprenda como fazer sabonetes e velas, decoradas com flores 
e plantas da malhadinha, que poderá levar consigo e recordar-nos todos os dias. Se preferir, 
acompanhe-nos num passeio pedestre pelos caminhos da Herdade, onde poderá respirar o ar 
puro do Alentejo.

PIQUENIQUE
Se os piqueniques são já um clássico da Malhadinha, na primavera fazem ainda mais sentido. 
Entregue-se ao poder da natureza e experiencie o nosso fantástico barbecue acompanhado de 
uma seleção de vinhos da Peceguina.

CHECK-OUT
Se há coisa que aprendemos durante estes dias, é que tudo é cíclico e que até um “até já” se 
converte facilmente num “bem-vindo de volta”. Até lá!



VALOR DA EXPERIÊNCIA

840 € [Experiência por pessoa em quarto duplo no Monte da Peceguina]
990 € [Experiência por pessoa em suite no Monte da Peceguina]
1140 € [Experiência por pessoa na Casa do Ancoradouro]
1065 € [Experiência por pessoa na Casa das Artes e Oficios]
1065 € [Experiência por pessoa na Casa da Ribeira]
1215 € [Experiência por pessoa na Casa das Pedras]
0-3 anos gratuito / 4-6 anos 150€/ 7-12 anos 225€

[Inclui] 3 Noites de alojamento - Todas as refeições mencionadas no Programa - Todas 
as atividades mencionadas no programa. Oferta de 1 garrafa de Monte da Peceguina de 
37,5cl no check-out. 

[Exclui] Todas as bebidas às refeições e fora das mesmas, exceto as mencionadas no 
programa. 

[Política de Cancelamento] As reservas podem ser alteradas ou canceladas num prazo 
superior a 5 dias antes da data de chegada. Em caso de cancelamento após 5 dias antes 
do check-in, ser-lhe-á cobrado 100% do valor da reserva. Em caso de não compareci-
mento ou saída antecipada será cobrado 100% do valor da reserva.

WWW.MALHADINHANOVA.PT

   BEM-VINDA

Primavera


