O melhor do Alentejo interior e
Algarve - Portugal

FAZENDA
NOVA
COUNTRY HOUSE
Um boutique hotel de campo localizado
no centro do interior do Sotavento
Algarvio perto de Tavira.

Hallie e Tim Robinson são os proprietários
da Fazenda Nova Country House.
De Londres mudaram-se para o Sotavento
Algarvio para construir um sonho debaixo
do sol do Algarve.
Descubra experiências autênticas enquanto
o charme de Tavira lhe dá as boas-vindas.

Incluído na Fazenda Nova Country House

3 noites com pequeno-almoço numa
garden suite.
Um tour guiado pelo olival com prova de
azeite e pão típico do Algarve.
1 jantar no restaurante A Cozinha para
descobrir os ingredientes frescos do
Algarve. Bebidas não incluídas.

Deixamos-lhe o convite:
Descubra o famoso mercado de Olhão onde irá
encontrar produtos frescos dos agricultores locais
que aqui expõem e vendem o que produzem
oferecendo uma mistura inesquecível de cores e
cheiros.
Faça um passeio de barco pela Ria Formosa
(45,00 € por pessoa).
Relaxe debaixo das oliveiras enquando faz um
picnic com produtos regionais servido num cesto
tradicional com garrafa de vinho português incluída
(40,00 € por pessoa).
Relaxe na piscina debaixo do sol enquanto observa o
olival, as lavandas e rosmaninhos num autêntico
ambiente rural.
Explore as maravilhosas praias que fazem da costa
de Tavira um dos locais mais famosos para amantes
de praia. Espere águas cristalinas e areia branca.
Faça um passeio de bicicleta pelo campo e sinta o ar
fresco (incluído na estadia).
No final do dia, não há nada melhor que um copo
de vinho português no bar ou ouvir música
na biblioteca do vinil.

TORRE DE
PALMA
WINE HOTEL

Hotel Vinícola de Luxo
localizado na histórica região do
Alentejo vinhateiro, membro da Design
Hotels.

Torre de Palma Wine Hotel é um projecto
de 5 estrelas dedicado ao vinho do Alentejo
e a experiências autênticas. Apresenta
arquitectura tipíca da região com
paredes brancas e quartos confortáveis.
Desfrute ao máximo de momentos
inesquecíveis e genuínos no Alentejo.

Incluído em Torre de Palma Wine Hotel

3 noites com pequeno-almoço em quarto
duplo superior.
Visita guiada à adega com prova de
vinhos Torre de Palma e produtos
regionais. A prova inclui 4 vinhos
diferentes.
1 jantar no restaurante Basilii: introdução
ao sabores regionais do Alentejo. Bebidas
não incluídas.

Deixamos-lhe o convite:
Descubra lugares como a vila medieval
de Marvão, protegida pelas muralhas do
século XIII e XVII, rodeada de vistas de
cortar a respiração ou Évora, classificada
pela UNESCO Património Mundial.
Explorar estes lugares é uma verdadeira
experiência única.
Relaxe na sauna ou no banho turco
(incluído na estadia).
Faça um passeio a cavalo pelos campos
que rodeiam o hotel com um instrutor
(60€ por pessoa).
Visite outras adegas da região (Tiago
Cabaço e Adega Mayor).
No final do dia, não existe nada melhor
do que um copo de vinho na torre com
vista para as terras alentejanas a observar
a mudança de cores enquanto o sol se
põe.

Preço do programa para 2 – 1.520,00€
Fazenda Nova Country House: 3 noites em garden suite com pequeno-almoço; 1
visita guiada ao olival; 1 jantar para 2 (bebidas não incluídas)
Torre de Palma Wine Hotel: 3 noites em quarto duplo superior com pequenoalmoço; 1 visita à adega com prova de vinhos Torre de Palma (4 vinhos e
produtos regionais); 1 jantar para 2 (bebidas não incluídas)
Esta oferta é válida todo o ano expecto nos meses de Julho, Agosto e Setembro.
Fazenda Nova Country House
Estiramantens, Santo Estevão
8800-504 Tavira
T: +351 281 961 913
Email: stay@fazendanova.eu
www.fazendanova.eu

Torre de Palma Wine Hotel
Herdade de Torre de Palma, Monforte
7450-250 Alentejo
T: +351 245 038 890
Email: reservas@torredepalma.com
www.torredepalma.com

