
PROGRAMA CORPORATIVO
“COISAS INCRÍVEIS NO MUNDO DOS NEGÓCIOS 

NUNCA SÃO FEITAS POR UMA ÚNICA PESSOA, E SIM POR UMA EQUIPA.”
STEVE JOBS



Venha desfrutar de uma Experiência Gastronómica e deixe que toda a equipa 
participe na envolvência do vinho. Apure os seus aromas e sabores e sinta a Natu-
reza no seu estado puro.

Reforce os laços da sua empresa e surpreenda os seus colaboradores num ambiente de 
conforto, charme, requinte e em plena natureza. Para o mundo dos negócios é funda-
mental não cair na rotina. Ambientes novos tendem a renovar ideias e aumentar a cria-
tividade.

Apresentamos várias opções de programa corporativos, com e sem alojamento, de 
acordo com 3 Temáticas distintas: Degustar [Gastronomia & Vinhos], Aventura [Expe-
riência Radical em contacto com a Natureza] e Origens [Experiência Cultural], para 
que possa reforçar acima de tudo os laços da sua equipa. O local perfeito para a sua 
próxima reunião de trabalho.

1. DEGUSTAR

Chegada do grupo à Herdade da Malhadinha Nova – Aperitivo de boas-vindas 
na adega. Os primeiros mimos do nosso Chef acompanhados com Antão Vaz 
da Peceguina, a casta Autóctone do Baixo Alentejo;

Com a equipa de cozinha, visite a nossa estufa biológica, apanhe os legumes 
para o almoço e aprenda num workshop dinâmico os verdadeiros elementos 
da natureza e da nossa cozinha;

Menu de degustação de 3 pratos no Restaurante – “Organic & Inspired Cuisi-
ne” com pairing de vinhos – Joachim Koerper e a sua equipa apresentam um 
Menu Especial com base nos produtos orgânicos e certificados produzidos na 
Herdade;L

Passeio nos nossos todo-o-terreno vintage pela propriedade seguido de visita 
técnica à adega com a nossa equipa de enoturismo e prova especial de 5 
vinhos – Monocastas da Peceguina OU atividade de blending acompanhada 
pela equipa de enologia;

Final da Experiência. 

11h00

11h30

13h00

16h00

17h00

VALOR DA EXPERIÊNCIA

160,00 € [Por pessoa]

EXPERIÊNCIAS SEM ALOJAMENTO



Junte toda a Equipa na Herdade da Malhadinha Nova e sinta o prazer da Liber-
dade e Aventura em plena harmonia com a Natureza.

2. AVENTURA

10h00

10h30

13h00

15h30

16h00

17h00

18h00

Chegada do grupo à Herdade da Malhadinha Nova – Aperitivo de boas-vindas 
na adega – Os primeiros mimos do nosso Chef – Welcome Coffee;

Experiência equestre – Demonstração de dressage pelos nossos cavaleiros, 
seguido de experiência de volteio no picadeiro para toda a equipa ou experi-
ência de moto 4 – desperte a adrenalina com uma experiência de grupo pelos 
trilhos mais profundos da Malhadinha;

Almoço campestre junto às vinhas – Uma seleção saudável de iguarias do 
nosso Chef para desfrutar em pleno da Natureza a acompanhar com uma sele-
ção de vinhos Monte da Peceguina;

Passeio guiado das vinhas da Peceguina à adega – Ponha à prova os seus 
sentidos enquanto passeia pelas vinhas, desfrutando do encanto da planície 
Alentejana;

Passeio de todo-o-terreno pela propriedade – Conheça as vinhas, os olivais, as 
vacas e os porcos pretos DOP criados em regime extensivo;

Visita técnica à adega seguido de prova especial de monocastas da Peceguina 
na cave de barricas pela nossa equipa de enoturismo;  

Final da Experiência.

VALOR DA EXPERIÊNCIA

190,00 € [Por pessoa]



A Cultura, as tradições locais, a identidade alentejana e o prazer de ser autêntico 
servem como mote para uma experiência de toda a equipa pelo prazer do regresso 
às origens.

3. ORIGENS

Chegada do grupo à Herdade da Malhadinha Nova – Aperitivos tradicionais 
de boas-vindas na adega – Os primeiros mimos do nosso Chef acompanhados 
com Antão Vaz da Peceguina, a Casta Autóctone do Baixo Alentejo;

Com a nossa equipa de cozinha, visite a nossa estufa biológica, apanhe os 
legumes para almoço;

Passeio de todo-o-terreno pela propriedade, seguido de visita técnica à adega 
com a nossa equipa de enoturismo e prova especial de Monocastas da Malha-
dinha;

Almoço com receituário tradicional alentejano – “Organic & Inspired Cuisine” 
acompanhado com uma seleção de vinhos Monte da Peceguina;

Atelier de Buinho – Aprenda com o Mestre todos os detalhes na elaboração 
de peças artesanais em buinho, a palhinha que nasce de forma natural nas 
margens da Ribeira de Terges;

Workshop de Pão Alentejano realizado pela nossa equipa de cozinha. Aprenda 
todas as técnicas ancestrais deste processo e junte toda a Equipa para um 
lanche tradicional, onde os produtos tradicionais terão especial destaque;

Final da Experiência. 

11h00

11h30

12h00

13h30

15h30

17h00

18h00

VALOR DA EXPERIÊNCIA

180,00 € [Por pessoa]
 
Dispomos de Sala de Conferências Climatizada. Capacidade para 30 pessoas. Material 
Audiovisual incluído – 50 €/hora [Mínimo de 4 horas] | 350 €/dia [com Coffee Break 
incluído]. Opção para Grupos superiores a 30 elementos – Valor sob consulta. 

[Política de Cancelamento] Na adjudicação do programa deverá ser efetuado um paga-
mento no valor total de 25%. Se cancelado entre 7 a 14 dias antes, será cobrado 25% 
do total da reserva [valor adjudicado na confirmação da reserva] Se cancelado a 
menos de 7 dias do programa ou em caso de no show, será cobrado o valor total do 
programa.



EXPERIÊNCIA COM 1 NOITE DE ALOJAMENTO

Chegada do grupo à Herdade da Malhadinha Nova – Aperitivo de boas-vindas 
na adega – Os primeiros mimos do nosso Chef acompanhados com Antão Vaz 
da Peceguina, a casta autóctone do Baixo Alentejo;

Almoço tradicional – Deixe-se envolver pelos sabores e paladares da cozinha 
regional Alentejana, acompanhados de uma seleção de vinhos do Monte da 
Peceguina;

Passeio em todo-o-terreno pela propriedade – Conheça as vinhas, os olivais, as 
vacas e os porcos pretos DOP criados em regime extensivo;

Visita técnica à adega seguido de prova especial de monocastas da Peceguina 
na cave de barricas pela nossa equipa de enoturismo;

Lanche tradicional – O aroma de um bolo e do pão caseiro acabado de fazer 
pela nossa equipa de cozinha;

Jantar – “Organic & Inspired Cuisine” – Joachim Koerper e a sua equipa apre-
sentam um menu especial com base nos produtos orgânicos e certificados 
produzidos na Herdade;

Termine o dia de olhos posto no céu. Aceite o convite da equipa de astróno-
mos para uma sessão exclusiva de observação de estrelas, nesta que é consi-
derada uma das melhores reservas Dark Sky da Europa.

12h00

13h00

15h00

16h00

17h00

20h00

22h00

DIA 1

Radical Experience – Passeio Guiado de moto 4 ou todo-o-terreno pelos 
trilhos da Malhadinha;

Almoço Campestre junto às vinhas – Os sumos naturais, a seleção de frutas e a 
seleção saudável de iguarias do nosso Chef para desfrutar em pleno da Natureza;

Fim da Experiência. 

11h00

13h00

15h00

DIA 2

Contemple o amanhecer na planície Alentejana num passeio matinal em balão de ar 
quente. Observe do céu a perfeição da natureza numa das regiões menos povoadas da 
Europa, o Alentejo. (*)

O dia não pode continuar sem os aromas do café, as frutas frescas, os queijos e os 
enchidos que tornam o seu pequeno-almoço revigorante; 



VALOR DA EXPERIÊNCIA

490,00 € [Experiência por pessoa em quarto duplo no Monte da Peceguina]
590,00 € [Experiência por pessoa em quarto single no Monte da Peceguina]
550,00 € [Experiência por pessoa em suite no Monte da Peceguina]
590,00 € [Experiência por pessoa na Casa do Ancoradouro]
590,00 € [Experiência por pessoa na Casa das Artes e Ofícios] (1)
590,00 € [Experiência por pessoa na Casa da Ribeira] (2)
620,00 € [Experiência por pessoa na Casa das Pedras]

(*) Atividade Opcional:
Voo privado 600€/pessoa (2 pessoas)
Voo privado 400€/ pessoa (3 a 6 pessoas)
Voo privado 250€/pessoa (mais de 6 pessoas)
Voo partilhado 250€/pessoa (voo de grupo sujeito a disponibilidade)

(1) Mínimo de 6 pessoas.
(2) Mínimo de 4 pessoas.

[Inclui] Alojamento. Utilização da Sala de Conferências [Oferta especial para grupos 
no valor de 350 € / Dia]. Todas as refeições mencionadas no programa. Todas as ativi-
dades mencionadas no programa – Guest Experience Team. Uso livre do Spa [jacuzzi e 
banho turco]. Fruta e 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 paga-
mento no valor total de 25%. Se cancelado entre 7 a 14 dias antes, será cobrado 25% 
do total da reserva [valor adjudicado na confirmação da reserva] Se cancelado a 
menos de 7 dias do programa ou em caso de no show, será cobrado o valor total do 
programa.

[Nota] O check-out dos quartos deverá ser realizado até às 12h00, antes da atividade 
de piquenique. 



EXPERIÊNCIA COM 2 NOITES DE ALOJAMENTO

Welcome Coffee de boas-vindas – Os primeiros mimos do nosso Chef; 

Reunião na sala de conferências do Country House;

Almoço Ligeiro – Uma seleção especial dos produtos genuínos da região;

Reunião na sala de conferências do Country House seguida de Coffee Break; 

Jantar temático no restaurante – “Organic & Inspired Cuisine” – A nossa 
equipa de cozinha irá elaborar um menu temático, com produtos certificados 
da região.

11h00

11h30

13h00

15h00

20h00

DIA 1

Passeio de BTT pelos trilhos da Herdade – Ponha à prova os seus sentidos 
enquanto passeia pelas vinhas, desfrutando do encanto da planície Alentejana;  

Reunião na sala de conferências do Country House seguida de Coffee Break;

Almoço campestre junto às vinhas – Os sumos naturais, a seleção de frutas e a 
seleção saudável de iguarias do nosso Chef para desfrutar em pleno da Nature-
za, combinado com uma magnifica seleção de vinhos Monte da Peceguina;

Passeio de todo-o-terreno pela propriedade – Conheça as Vinhas, os Olivais, 
as Vacas e os Porcos Pretos DOP criados em regime extensivo;

Visita técnica à adega seguido de prova especial de monocastas da Peceguina 
na cave de barricas pela nossa equipa de enoturismo;

Lanche Tradicional – O aroma de um bolo e do pão caseiro acabado de fazer 
pela nossa equipa de cozinha;

Banquete temático na cave de barricas inspirado na temática dos anos 20. 
Jay Gatsby, uma das mais famosas personagens literárias de todos os tempos, 
será o anfitrião de um jantar ao som das melodias do jazz dos anos 20 e 30. 
Inspire toda a equipa para uma experiência de brilho e glamour, acompanhado 
de uma seleção de vinhos do Monte da Peceguina.

08h30

10h00

13h00

15h00

16h00

17h00

20h00

DIA 2

Acorde com o estalar do pão caseiro em forno de lenha e prepare-se para o pequeno-
-almoço.



DIA 3

Corrida/passeio matinal pela planície Alentejana – Uma ótima forma de come-
çar o dia, respirando o ar puro do Alentejo. Se preferir um início de dia mais 
tranquilo, poderá também optar por um volteio a cavalo no nosso picadeiro num 
dos nossos Puro Sangue Lusitano, guiados pela nossa equipa equestre;
 
Reunião na Sala de conferências do Country House seguida de Coffee Break;

Fim da Experiência / Check-out. 

08h30

10h00

12h00

Contemple o amanhecer na planície Alentejana num passeio matinal em balão de ar 
quente. Observe do céu a perfeição da natureza numa das regiões menos povoadas da 
Europa, o Alentejo. (*)

O dia não pode continuar sem os aromas do café, as frutas frescas, os queijos e os 
enchidos que tornam o seu pequeno-almoço revigorante.



VALOR DA EXPERIÊNCIA

750,00 € [Experiência por pessoa em quarto duplo no Monte da Peceguina]
950,00 € [Experiência por pessoa em quarto single no Monte da Peceguina]
850,00 € [Experiência por pessoa em suite no Monte da Peceguina]
950,00 € [Experiência por pessoa na Casa do Ancoradouro]
900,00 € [Experiência por pessoa na Casa das Artes e Ofícios]
900,00 € [Experiência por pessoa na Casa da Ribeira]
990,00 € [Experiência por pessoa na Casa das Pedras]

(*) Atividade Opcional:
Voo privado 600€/pessoa (2 pessoas)
Voo privado 400€/ pessoa (3 a 6 pessoas)
Voo privado 250€/pessoa (mais de 6 pessoas)
Voo partilhado 250€/pessoa (voo de grupo sujeito a disponibilidade)

[Inclui] Alojamento. Utilização da Sala de Conferências [Oferta especial para grupos 
no valor de 350 € / Dia]. Todas as refeições mencionadas no programa. Todas as ativi-
dades mencionadas no programa – Guest Experience Team. Uso livre do Spa [jacuzzi e 
banho turco]. Fruta e 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 paga-
mento no valor total de 25%. Cancelamentos até 15 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.

[Nota] O check-out dos quartos deverá ser realizado até às 12h00, antes da atividade 
de piquenique. 


