
FAMILY BREAK
“FAMÍLIA: COMO NUMA ÁRVORE, 

OS RAMOS CRESCEM EM DIFERENTES SENTIDOS 
MAS A RAIZ PERMANECE UMA SÓ.”



A cultura, as tradições e a identidade alentejana numa experiência para toda a 
família.

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;

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

DIA 2

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

Caça ao tesouro – Deixe que os mais novos descubram os segredos da Malhadinha 
Nova através de uma emocionante caça ao tesouro;

Passeio de charrete pelas vinhas – Começa aqui uma viagem magnífica 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;

Workshop de bolachas para as crianças com a nossa equipa de culinária;

Enquanto as crianças se divertem na cozinha sugerimos aos adultos uma massagem de 
casal no nosso Spa;

Jantar com menu temático – A nossa equipa de cozinha vai preparar um menu com 
base nos legumes colhidos na nossa horta. 



VALOR DA EXPERIÊNCIA

   810,00 € [Experiência por pessoa em quarto duplo no Monte da Peceguina]       
   910,00 € [Experiência por pessoa em suite no Monte da Peceguina]    
1 010,00 € [Experiência por pessoa na Casa do Ancoradouro]
1 210,00 € [Experiência por pessoa na Casa das Artes e Oficios]
1 210,00 € [Experiência por pessoa na Casa da Ribeira]
1 110,00 € [Experiência por pessoa na Casa das Pedras]

0-3 anos gratuito / 4-6 anos 100€/ 7-12 anos 150€ 

[Inclui] 2 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.

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

Passeio pedestre guiado pelos trilhos da Herdade. A nossa equipa leva-o a conhecer os 
campos da Malhadinha Nova;

Workshop de cozinha tradicional – A nossa equipa de cozinha apresenta uma recriação 
de um prato da planície alentejana usando porco preto;

Almoço com os pratos criados no workshop;

 Check-out. 

DIA 3


