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Duração: 1 hora e 30 minutos

Oferecemos um tour em nossa vinícola, no qual contamos a 

história da criação do vinho e finalizamos com uma degustação 

dos distintos vinhos varietais e ícones.

_

Valor por pessoa:

• Full Experience: Incluído.

• Bed & Breakfast: $28.000 

TOUR PELA VINÍCOLA
COM DEGUSTAÇÃO
DE VINHOS

Uma divertida aventura na qual o hóspede poderá apreciar 
as paisagens de nossa reserva natural e o esplêndido vinhedo. 
(Máximo 6 pessoas)

É importante mencionar que é uma atividade para maiores 
de 12 anos. Crianças menores de 12 anos poderão participar 
apenas com a autorização e o acompanhamento dos pais.

_

Valor por pessoa:

• Full Experience: Incluído.

• Bed & Breakfast e Meia Pensão: $45.000

Duração: 1 hora

CAVALGADA
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Duração: 1 hora

Passeios para percorrer as diferentes trilhas do vinhedo e 
para observar a flora e fauna do lugar. Podem ser realizados 
com um guia ou de forma independente, uma vez que as 
trilhas estão sinalizadas (máximo 8 pessoas). As bicicletas 
devem ser solicitadas na recepção.

_

Valor por pessoa:

• Full Experience: Atividade guiada incluída.

• Bed & Breakfast e Meia Pensão: Incluído apenas o passeio 

autoguiado.

Atividades de duração indefinida, dependendo das condições
físicas de cada hóspede.

TREKKING E PASSEIO DE BICICLETA

Na horta orgânica, o hóspede encontrará distintos vegetais 
e frutas que são utilizados no preparo de nossos pratos, 
bem como flores e sementes. 

_

Valor por pessoa:

• Atividade incluída para todas as tarifas.

HORTA ORGÂNICA
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Nossa piscina possui uma vista privilegiada que traz uma sensação 

de descanso e bem-estar. Está habilitada durante as 24 horas do 

dia, nos 7 dias da semana.

PISCINA DE BORDA
INFINITA

O lugar perfeito para descansar e se 
desconectar, aberto desde as 10:00 
até as 18:00 horas. Os tratamentos 
estão sujeitos a disponibilidade. 
Para informações sobre as opções 
disponíveis, os preços e a política 
de cancelamento, o hóspede deve 
se dirigir à recepção.

SPA

Espaço com vista privilegiada da 
piscina e do vale, equipado para 
treinamentos e para a prática de 
atividades físicas. Aberto 24
horas.

FITNESS CENTER

Um convite à diversão, para que 
nossos hóspedes curtam um momento 
divertido com a família e os amigos.
Equipada com mesa de pingue-pongue, 
tabuleiro de xadrez, jogos de mesa e 
televisão. Aberta 24 horas.

SALA DE JOGOS
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Atividade realizada durante a manhã para aproveitar o 
frescor e o entorno do lugar. Agendar com 24 horas de 
antecedência.

_

Valor por pessoa:

$85.500

Duração: 1 hora

AULA DE YOGA

Experiência única para apreciar a natureza cultivada em 
nossa horta orgânica. Inclui uma variedade de sanduíches, 
frutas e bebidas, além de uma garrafa de Milla Cala ou La 
Piu Belle Rosé. Atividade sujeita a alterações devido às 
condições climáticas. Deve ser agendado com antecedência.

_

Valor por pessoa:

$60.000

PIQUENIQUE

Saboreie um sensacional cardápio sazonal de carnes e 
peixes grelhados juntamente com nossos vegetas orgânicos 
frescos. Mínimo de 4 pessoas.

A seleção dos vinhos fica por conta do chef.

_

Valor por pessoa:

• Full Experience: $40.000

• Bed & Breakfast e Meia Pensão: $100.000

CHURRASCO
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Consiste na elaboração de drinks autorais, com uma breve 

narração da história da mixologia. Agendar com 24 horas 

de antecedência.

_

Valor por pessoa:

$50.000

AULA DE MIXOLOGIA

Inclui um passeio pela horta, no qual o hóspede colherá os 

alimentos que serão utilizados posteriormente na aula de 

culinária para o preparo de diferentes receitas.

A experiência culinária finaliza com a degustação dos pratos 

harmonizados com nossos vinhos ícones. Inclui um avental 

de presente. Reservar com 72 horas de antecedência.

_

Valor por pessoa:

• Aula em grupo: $70.000 (máximo 8 pessoas)

• Aula privada: $100.000

AULA DE CULINÁRIA

O objetivo é aprender como harmonizar nossos vinhos com 

o chocolate e encontrar o equilíbrio, procurando a perfeita 

combinação de sabores. Serão degustados 4 chocolates 

com La Piu Belle Rosé e Milla Cala. Mínimo de 2 pessoas e 

máximo de 10. Agendar com 24 horas de antecedência.

_

Valor por pessoa:

$40.000

HARMONIZAÇÃO
CHOCOLATE E VINHO

Duração: 1 hora e 30 minutos

Duração: 1 hora

Duração: 1 hora
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