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“Outono Romântico!” 
Visit Amarante 

(Experiência Monverde) 

 

Amarante é tudo o que se pode esperar de uma localidade portuguesa: O rio atravessa a 

Cidade, encostas, azulejos, pomposidade eclesiástica, escadarias e pontes. Respira-se 

história, património e oferece monumentos imponentes e personalidades distintas. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A experiência inclui: 

o Mínimo duas noites de estadia em todas as tipologias de quarto; 

o •Pequeno-almoço servido na sala de pequenos-almoços; 

o •Tratamento VIP à chegada; 

o •Experiência Vínica “Wines With Character” acompanhado por uma 

seleção de canapés a harmonizar e servidas junto à lareira do Wine 

Bar; 

o •Experiência “Inside Amarante” com visita guiada ao Centro da 

Cidade de Amarante, Confeção dos doces conventuais, e Merenda 

numa taberna local: inclui transporte a partir do Hotel: duração 03 

horas; 

o •Check-out tardio, sujeito a disponibilidade e confirmação no ato do 

check-in; 

o •Acesso à piscina interior e circuito de jacuzzi; 

o •Wi-fi gratuito por toda a propriedade. 

  

Tarifas por quarto por noite, a partir de: 

o Quarto Duplo Classic:      345,00€ 

o Quarto Duplo Prestige:    380,00€ 

o Quarto Duplo Charming: 420,00€ 

o Wine Experience Suite:    630,00€ 
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“Existir não é pensar: é ser lembrado.” 
(Teixeira de Pascoaes) 

 
 

No rasto de Amadeo de Souza-Cardoso, descobrimos uma cidade feita de confeitarias de doces conventuais, 

restaurantes que servem os sabores da região com bom vinho a acompanhar e onde a arte e a literatura estão ao 

virar de cada esquina.  

A experiência vai deixá-lo com água na boca, pois vai colocar a mão nos doces conventuais 

para os confecionar e degustar. Numa tasquinha vai saborear os produtos típicos portugueses 

acompanhados pelo nosso leve, fresco e elegante Vinho Verde. Visite Amarante? 
 

 
 

 

Condições de reserva: 

A Experiência de “Inside Amarante” e os 

serviços incluídos, devem ser reservados com 

antecedência (mínimo 2 dias), de forma a 

garantir disponibilidade. 

 

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 Outono Romântico – Visit Amarante no Monverde Wine Experience Hotel” 

 


