Vinho Verde Wine Lover
A região dos Vinhos Verdes é
diversificada e versátil em
estilos e perfis de vinho,
conhecida por produzir não
só vinhos leves e frescos, mas
também vinhos minerais,
complexos e estruturados.

[Monverde Restaurante]

Programa inclui:
•Mínimo uma noite de estadia nas tipologias de quarto
indicadas;
•Pequeno-almoço servido na sala de pequenos-almoços;
•Uma prova de Vinhos “Viagem pelos Vinhos Verdes”;
•Experiencia Vinho Verde Winelover com elaboração do
seu próprio Vinho sendo enólogo por 1 dia;
•Jantar Vínico “4 momentos” com harmonização;
•10% redução em vinhos na loja do Hotel, para compras
iguais ou 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:
Quarto duplo Classic:

295,00€

Quarto duplo Charming:

315,00€

Wine Experience Suite:

380,00€

Quinta de Sanguinhedo, 166 Castanheiro Redondo
4600 – 761 Telões - Amarante

Exclusivamente produzido na Região
Demarcada dos Vinhos Verdes, no
noroeste de Portugal, o Vinho Verde é
produzido somente a partir das castas
autóctones da região, preservando a sua
tipicidade de aromas e sabores tão
diferenciadores a nível mundial.
[The vineyards of Quina da Lixa, in the Sousa subregion]

"Boa é a vida, mas melhor é o
vinho. O amor é bom, mas é
melhor o sono." Fernando Pessoa

Condições de reserva:

Validade do Programa:

A Experiencia de Vinho Verde Winelover e os serviços
incluídos, devem ser reservados com antecedência
(mínimo 2 dias), de forma a garantir disponibilidade.

Programa válido de 01 de Março de 2021 a 30 de
Junho de 2021 (inclusive).

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.

Exclui data festiva de Páscoa (01 a 04 de Abril).

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 2º 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.

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 Wine Lover no Monverde Wine Experience Hotel”

