VISITAS, PROVAS E CURSOS DE VINHOS
O Enoturismo na Malhadinha desenvolve-se nos 450 hectares da propriedade e na moderna adega, oferecendo
uma variedade de experiências a todos os visitantes, amantes do vinho, da gastronomia e da natureza.
Visitar a propriedade e adega, realizar provas de vinhos variadas, cursos de iniciação à prova, provas temáticas,
provas de barricas, almoços ou picnics na vinha… são algumas das experiências que proporcionamos.
Desenhamos programas à medida para empresas, família…
Na Malhadinha o limite é a imaginação!
VISITA GUIADA À PROPRIEDADE E À ADEGA COM:
۰ Prova de 3 vinhos .12,00€/Pessoa (1h)
Monte da Peceguina Rosé, Antão Vaz e Monte da Peceguina Tinto
۰ Prova de 4 vinhos .18,50€/Pessoa (1h)
Monte da Peceguina Rosé, Antão Vaz, Monte da Peceguina Tinto, Malhadinha Tinto
۰ Prova de 5 vinhos . 25,00€/Pessoa (1h)
Monte da Peceguina Rosé, Antão Vaz, Monte da Peceguina Tinto, Malhadinha Tinto, Colheita Tardia
۰ Prova de Monocastas . 25,00€/Pessoa (1h)
Antão Vaz, Arinto, Touriga Nacional, Malhadinha Tinto
۰ Prova cega de Monocastas . 25,00€/Pessoa (1h)
۰ Prova de “vinhos para mais tarde recordar” . 45,00€/Pessoa (1h)
Prova de 5 vinhos mais antigos e exclusivos. Mínimo 4 participantes.
۰ Curso de Enogastronomia . 30,00€/Pessoa (40 min.)
Prova de 3 vinhos – Rosé, Branco e Tinto – acompanhado de um snack cada. Mínimo 2 participantes.
۰ Curso de Copos . 30,00€/Pessoa (40 min.)
Prova de 3 vinhos – Rosé, Branco e Tinto – acompanhados de tábua de queijos e enchidos.
Mínimo 2 participantes.
۰ Curso de Provas . 30,00€/Pessoa (1h)
Prova de 4 vinhos com incidência em temáticas como a prova de vinhos, tipos de vinificação ou o terroir.
۰ Curso de Wine Expert . 100,00€/Pessoa (1h30m)
Curso mais abrangente que inclui numa 1ª fase um Curso de Provas e numa 2ª fase os Cursos de
Enogastronomia e de Copos.
۰ Curso de Winemaker for a day . 180,00€/Pessoa (1h30m)
Com a orientação da equipa de Enologia, visita à Adega com prova de novas colheitas e realização
de 3 blends diferentes. Inclui ainda jantar com menu de 4 pratos com pairing dos blends realizados e
Colheita Tardia da Malhadinha. Este curso requer o mínimo de 2 participantes.
Horários: De 2.ª feira a Sábado
Outubro a Maio: 11h00; 12h00; 15h00; 16h00.
Junho a Setembro: 11h00; 12h00; 16h00; 17h00.
Por favor notar que as visitas e cursos requerem marcação prévia e estão sujeitos a disponibilidade.
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