
 

 

EM TERRA 

Passeio de Bicicleta  

Faça um passeio de bicicleta e desfrute do ar fresco do campo.  

(Gratuito para hóspedes, sujeito a disponibilidade) 

Moto 4 
Explore a Serra Algarvia (2 horas) com picnic to go 

Preço:  78.00 € por pessoa (mínimo 2) 
 
 

NO MAR 
 

Passeio de Barco Ria Formosa com picnic to go 

Descubra a Ria Formosa de barco (90 minutos) 

Preço:  45.00 € por pessoa (mínimo 2) 

Paddle Surf com picnic to go 
Aprenda stand-up paddle na costa do Algarve  (meio dia) 

Preço:  65.00 € por pessoa (mínimo 2) 

 
 
 
 

GASTRONOMIA & VINHOS 
 
 

Prove os Sabores Locais 
Prove receitas e pratos portugueses no restaurante “A Cozinha” preparados tal e qual como os 

locais os preparam, com uma apresentação perfeita (veja os preços no restaurante). 



 

 
 

Picnic no Olival 
Desfrute de um delicioso picnic com produtos regionais servido no olival com um cesto tradicional 

(garrafa de vinho português incluída). Iremos montar uma mesa rústica num local no olival para 
que possa desfrutar do picnic e do campo. 

Preço:  40.00 € por pessoa (mínimo 2) 
 

Visita ao Olival com Prova de Azeite 
Uma vez por semana, os hóspedes serão guiados pelo olival, podendo conhecer a história por detrás 
desta casa de campo e da sua produção de azeite. No final, é possível provar o típico pão do Algarve 

com o fantástico azeite produzido na Fazenda Nova Country House (garrafa de azeite incluída). 
Preço: 35.00 € por pessoa (mínimo 2) 

 
BOAS-VINDAS NO QUARTO 

 
Pack Tradicional 

Uma garrafa de vinho português com queijo e pão do Algarve 

Preço: 50.00 € 

Pack Romântico com Champagne 
Champagne com morangos e chocolate 

Preço:  95.00 € 
 

Pack Romântico com Espumante 
Espumante Português e chocolates 

Preço: 40.00 € 
 
 

BEM-ESTAR 
 

Aula de Yoga  
Tome conta do seu corpo e mente com uma aula de yoga (60 minutos) 

Preço: 78.00 € para 1 ou 2 pessoas 
 

Massagem Relaxante 
Desfrute de uma massagem relaxante, com produtos 100% orgânicos (60 minutos) 

Preço: 85.00 € por pessoa 
 

Por favor tome nota que todas as experiências estão sujeitas a disponibilidade e necessitam de 
reserva antecipada. São não reembolsáveis e modificáveis conforme a disponibilidade.  

Mais informação: stay@fazendanova.eu 
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