
 

 

 

 

 

PROGRAMA VINDIMA 

HARVEST ESCAPE 
 

“O vinho tem o poder de encher a alma de toda a verdade, de todo o saber e 
filosofia.”, François Rabelais 

 

Programa Especial de Vindimas de 2 Noites. 

  

https://g.co/kgs/2x4jzV


 

Dia 1 

Chegada à Quinta Madre de Água acompanhada de um welcome drink com um dos 

vinhos da Quinta; 

Entrega do kit de vindimas; 

Visita à propriedade. Aproveite e conheça as práticas de viticultura e desfrute da vasta 

paisagem que a Serra da Estrela tem para lhe oferecer; 

Para iniciar a noite, jante connosco e encontre o casamento perfeito entre gastronomia e 

os vinhos produzidos na nossa Quinta.  

 

Dia 2 

Sinta os primeiros aromas e delicie-se com um pequeno-almoço repleto de frutas, 

compotas e iogurtes caseiro; 

Às 10h30, junte-se à nossa equipa em direção às vinhas e sinta a tradição da colheita 

manual das uvas; 

Almoço temático 

A tarde na adega – é nesta altura do ano em que o cheiro dos mostos a fermentar na adega 

invadem os sentidos. Venha fazer parte do processo de vinificação: a seleção da uva na 

mesa de escolha e a pisa a pé nos lagares - uma experiência única; 

Jantar vínico 

 

  

  



 

Dia 3 

Pequeno-almoço – Comece o dia da melhor maneira num pequeno-almoço repleto de 

produtos frescos; 

Check-out. 

 

PROGRAMA DISPONIVEL NAS SEGUINTE DATAS 

De 20.09.2021 a 18.10.2021 

 

VALOR DA EXPERIÊNCIA 

540 € [Experiência para duas pessoas em Classic Double Room] 

600 € [Experiência para duas pessoas em Suite Junior] 

640€ [Experiência para duas pessoas em Suite] 

0-3 anos 60€ / 4-12 anos 180€ 

 

[Inclui] 2 Noites de Alojamento - Todas as Refeições mencionadas no Programa - Todas 

as atividades mencionadas no Programa. 

[Exclui] Todas as bebidas às Refeições e fora das mesmas, exceto as mencionadas no 

Programa. 

 

[Política de Cancelamento] Reservas canceladas com uma antecedência superior a 30 
dias são sem prejuízo para o cliente;  

Os cancelamentos feitos com uma antecedência inferior a 30 dias implicam a perda de 
50% do montante total da reserva;  

Os cancelamentos feitos com uma antecedência inferior a 15 dias ou não comparência 
implicam a perda de 100% do total da reserva. 


