“Vinho Verde Adventure Tour!”
(Experiência Monverde)

Uma viagem, várias perspetivas. Descubra a região dos Vinhos Verdes e as características
dos produtores locais! Vamos falar sobre o Vinho Verde, almoçar num restaurante típico da
região e desfrutar da paisagem e ruralidade tão característica do nordeste português.

❖

A experiência inclui:
o
o
o
o
o

o
o
o

Mínimo duas noites de estadia em todas as tipologias de quarto;
Pequeno-almoço servido na sala de pequenos-almoços;
Tratamento Vip à chegada;
Uma prova de Vinhos “As Edições Limitadas”;
Uma Experiência de Visita a Quinta de Santa Cristina ou Quinta da
Raza com técnico de Enoturismo e motorista em viatura do Hotel com
Prova de Vinhos e almoço Regional em restaurante Local. Inclui
transporte a partir do Hotel: duração 05 horas;
•10% redução em vinhos loja do Hotel, para compras superiores a 25€;
•Acesso à piscina interior e circuito de jacuzzi;
•Wi-fi gratuito por toda a propriedade.

Tarifas por quarto por noite, a partir de:
o Quarto Duplo Classic:
277,50€
o Quarto Duplo Prestige:
297,50€
o Quarto Duplo Charming: 307,50€
o Wine Experience Suite:
410,00€
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“O vinho acaba, mas as lembranças são eternas!”
(Wesley D'Amico)

Conheça melhor a região dos Vinhos Verdes com um passeio privado, guiado por um dos
nossos técnicos de Enoturismo.

Condições de reserva:
A Experiência de Visita a Quinta de Santa
Cristina ou Quinta da Raza e os serviços
incluídos, devem ser reservados com
antecedência (mínimo 4 dias), de forma a
garantir disponibilidade.
Suplemento para passeio
Viatura Clássica: 250,00€

realizado em

As tarifas acima mencionadas incluem IVA à
taxa legal em vigor e o Programa está sujeito
a disponibilidade de tarifa e de quartos, assim
como a alterações sem aviso prévio.

Política de cancelamento:
Apresentação do cartão de crédito obrigatória
para garantia da reserva. O hotel reserva-se
ao direito de o pré-autorizar antes da
chegada.
Cancelamentos e alterações são gratuitos até
às 18h00 (GMT) do 3º dia anterior à data de
chegada. Uma penalidade igual ao valor do
programa será cobrada por cancelamento ou
modificação tardios, não comparência ou
partida antecipada.

Validade da experiência:
Programa válido de 01 de outubro de 2021
a 15 de abril de 2022 (inclusive).
Exclui datas festivas como Natal (24 e 25 de
dezembro de 2021), Fim de Ano (30 de
dezembro de 2021 a 02 de janeiro de 2022),
S. Valentim (12 a 14 de fevereiro de 2022) e
Carnaval (26 de fevereiro a 01 de março de
2022).

Caso tenha alguma dúvida, por favor, entre em contacto connosco e teremos todo o gosto em ajudar. E-mail: reservas@monverde.pt
Tel.: +351 255 143 100 citando “Programa Vinho Verde Adventure Tour no Monverde Wine Experience Hotel”
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