ENOTURISMO • WINETOURISM

Experiências

•

Experiences

Hands-On Harvest
Atividade a iniciar às 9h30
Welcome drink e entrega do kit no local da vindima;
• Início da apanha da uva;
• Pausa para lanche matinal, com as iguarias regionais e tradicionais da vindima;
• Continuação da apanha da uva;
• Prova de vinho com a uva a ser colhida;
• Almoço tradicional no exterior;
• Visita à Adega e explicação do início do processo de vinificação.
•

•

Para a vindima em família, as crianças são desafiadas a recolher materiais da vinha durante a apanha da uva, para
mais tarde criarem um pequeno projeto, que será o postal da estadia em Monverde.
Activity to start at 9:30 am
Welcome drink and delivery of the Harvest kit at the harvest site;
• Start of grape harvesting;
• A break for a morning snack, with the regional and traditional delicacies of the Harvest season;
• Continue grape harvesting;
• Wine tasting with the grape being harvested;
• Traditional lunch outside;
• Visit to the Winery and explanation of the beginning of the winemaking process.
•

•

For the family harvest, children are challenged to collect materials from the vineyard during grape harvesting, to
later create a small project, which will be the postcard of the stay in Monverde.

65,00€ Pessoa • Person
30,00€ Crianças (5 aos 12 anos) • Children (5 to 12 Y.O.)

As atividades e experiências desenvolvidas no Monverde Wine Experience Hotel carecem de reserva antecipada
para confirmação de disponibilidade de agendamento.
Condições de reserva:
A reserva de experiências é apenas confirmada através da transferência do valor total da experiência ou pelo
fornecimento dos dados de cartão de crédito.
• As experiências podem ser canceladas gratuitamente até 72 horas antes da sua realização. Após esta data, o
hotel não fará a devolução do valor da experiência e fará o débito no cartão de crédito da totalidade do
valor da experiência;
• As atividades devem iniciar no horário informado, com tolerância de apenas 10 minutos, para não comprometer
os horários das demais atividades programadas. A atividade não será realizada no caso de os
visitantes/hóspedes não respeitarem os horários informados.
• As experiências que fazem parte de vouchers e/ou programas de estadia não podem ser trocados por bens e/ou
outros serviços do hotel.
• É necessária a informação de alergias, intolerâncias alimentares ou dietas restritas de qualquer participante
no momento da reserva das experiências.
•

The activities and experiences developed at the Monverde Wine Experience Hotel require advanced booking to confirm
availability.
Booking conditions:
• Reservations are only confirmed by transferring the total amount of the experience or by providing credit card
details.
• Experiences can be canceled free of charge up to 72 hours before they take place. After this date, the hotel will not
refund the value of the experience and will charge the entire value of the experience at the credit card;
• The activities must start at the informed time, with only a tolerance of 10 minutes, to not compromise the schedules of
the remaining scheduled activities. In case the guest do not meet this condition, the activity will not be performed.
• Experiences that are part of vouchers and/or stay programs cannot be exchanged for goods and/or other hotel
services.
• Information of allergies, food intolerances or restricted diets of any participant is required when booking the
experiences.
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