
MASTER DRESSAGE
“OS CAVALOS DA CAVALARIA É QUE FORMAM A CAVALARIA. 

SEM AS MONTADAS, OS CAVALOS SERIAM PEÕES. 
O LUGAR É QUE FAZ A LOCALIDADE. ESTAR É SER.”

FERNANDO PESSOA



Aventure-se numa experiência equestre única pela planície alentejana.

DIA 1

Chegada à Herdade da Malhadinha Nova acompanhada de um welcome drink com um 
dos vinhos da Herdade;

Visita à propriedade nos nossos todo-o-terreno vintage. Aproveite e conheça as práti-
cas biológicas da nossa equipa de viticultura e desfrute da vasta paisagem que o Alen-
tejo lhe oferece;

Visita à adega, seguida de prova de vinhos acompanhada pela nossa equipa de enotu-
rismo;

Visita à coudelaria da Herdade acompanhada pela equipa de equitação, coordenada 
pelo cavaleiro Pedro Sousa;

Jantar temático. Sinta a combinação perfeita entre o requinte e a paixão que coloca-
mos nos nossos pratos;

Prova de Late Harvest. Sinta os doces aromas do nosso vinho de colheita tardia.

DIA 2

Pequeno-almoço – Comece o dia da melhor maneira com um pequeno-almoço repleto 
de produtos frescos e deliciosos;

Aula de avaliação e volteio – Queremos avaliar o quão confortável está junto dos 
nossos cavalos, para que possamos adaptar-nos a si;

Almoço temático – Menu tradicional Alentejano para que saiba tudo sobre as nossas 
raízes;

Curso de iniciação á prova – Aprenda a arte de provar os vinhos com a equipa de enotu-
rismo da Herdade da Malhadinha Nova;

Aula particular de equitação – Aprenda ou reforce conhecimentos numa aula privada 
para que conheça as melhores técnicas equestres;

Para iniciar a noite, jante connosco e encontre o casamento perfeito entre gastronomia 
e os vinhos produzidos na Herdade.



DIA 3

Acorde com a frescura matinal. Sinta os primeiros aromas e delicie-se com um peque-
no-almoço repleto de frutas, compotas e sumos naturais;

Passeio de charrete pelas vinhas. Começa aqui uma viagem magnifica onde podemos 
ver e sentir uma das mais belas paisagens da Herdade…este interlúdio termina junto 
ao local do piquenique onde vai poder provar todos os detalhes da nossa cozinha Farm 
to Table;

Passeio a cavalo nas vinhas – Renda-se à beleza da propriedade num passeio pelas 
vinhas;

Massagem de relaxamento feita pela nossa equipa de Spa;

Jantar – Um menu gastronómico com produtos saudáveis e as nossas carnes DOP, 
acompanhados de uma seleção de vinhos da Malhadinha.

DIA 3

Acorde com a frescura matinal. Sinta os primeiros aromas e delicie-se com um peque-
no-almoço repleto de frutas, compotas e sumos naturais;

Aula de equitação particular – Continue a aprender tudo sobre o mundo equestre, 
numa aula privada;

Almoço ligeiro com base nos produtos orgânicos produzidos na Herdade;

Passeio a cavalo no campo – Está agora pronto para o passeio a cavalo pelo campo, 
explorando os caminhos mais escondidos da herdade;

Prova cega das castas mais emblemáticas da Malhadinha na adega, acompanhada pela 
nossa equipa de enoturismo;

Jantar – Venha deliciar-se com as criações do Chef e harmonizá-las com uma prova 
vertical dos nossos vinhos Monte da Peceguina.

DIA 4

Pequeno-Almoço – Aprecie a paisagem da Malhadinha ao mesmo tempo que saboreia 
as iguarias que o Chef prepara especialmente para si; 

DIA 5



Aula de iniciação à Dressage - O objetivo geral da dressage é auxiliar o cavalo a desen-
volver, através de diversos exercícios, a capacidade de executar todos os seus movi-
mentos naturais, tornando-o um animal flexível, calmo, atento ao cavaleiro e, portanto, 
agradável de se montar. Consideramos que agora está pronto para esta arte que apro-
xima tanto cavalo com cavaleiro;

Almoço ligeiro – Prove as saladas e os legumes biológicos da Herdade da Malhadinha 
Nova, acompanhados da nova deliciosa carne DOP;

Check-out.

VALOR DA EXPERIÊNCIA

Sob Consulta [Experiência por pessoa em quarto duplo no Monte da Peceguina]
Sob Consulta [Experiência por pessoa em suite no Monte da Peceguina]
Sob Consulta [Experiência por pessoa na Casa do Ancoradouro]
Sob Consulta [Experiência por pessoa na Casa das Artes e Oficios]
Sob Consulta [Experiência por pessoa na Casa da Ribeira]
Sob Consulta [Experiência por pessoa na Casa das Pedras]

0-3 anos sob consulta / 4-6 anos sob consulta / 7-12 anos sob consulta

[Inclui] 4 Noites de alojamento. Todas as refeições mencionadas no programa. Todas 
as atividades mencionadas no programa. 

[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 compa-
recimento ou saída antecipada será cobrado 100% do valor da reserva.


