Fins-de-semana
com sabor
Weekends
with flavor
FAMILY MATTERS

4 & 5 Maio • May

A cultura portuguesa é forte nas ligações familiares e em tradição. Explore
os sabores de Portugal com alguns clássicos caseiros. No sábado faça uma
viagem até uma vinha local e prepare uma refeição com 3 pratos para a sua
família. No domingo é tudo sobre as Mães. Deixe a sua mãe relaxar com uma
aula de yoga no nosso jardim enquanto lhe prepara um brunch.
Portuguese culture is strong in Family and tradition. Explore the flavors of
Portugal with some homemade classics. Saturday take a trip to visit a local
winery to prepare a 3-course plated meal for your loved ones. On Sunday it’s
all about mothers. Let your mother be relax with a yoga lesson in our garden
while you can help prepare a feast for brunch.

€ 110

(€ 65 sábado • saturday & € 45 domingo • sunday)

preço por pessoa sem alojamento
price per person without accommodation

€ 320

preço com alojamento em quarto individual
price with accommodation in a single room

€ 440

preço com alojamento em quarto duplo
price with accommodation in a double room

Inclui: 4 horas de excursão e workshop na vinha e uma refeição de 3 pratos, 4 horas de
workshop no hotel e brunch. Bebidas durante as duas refeições e workshops.
Includes: 4 hours excursion and a workshop at a local winery with 3 course meal, 4 hours
workshop at the Hotel with a brunch. Beverages during both meals and workshops.

CONDIÇÕES • CONDITIONS
Mínimo de 2 pessoas por refeição e máximo de 8. Refeições e workshops devem ser agendadas com 24 horas de antecedência. Os workshops e almoço
em ambos os dias. Capacidade total do programa 8 pessoas.
Minimum of 2 people per meal and maximum of 8. Meal and workshops must be booked 24 hours in advance. Workshops both for lunch. Total package
capacity 8 people.
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