ACTIVIDADES
O L’AND Vineyards oferece-lhe um conjunto de experiências e atividades personalizadas.
Se gosta de vinho e enologia poderá, por exemplo, visitar as vinhas locais, realizar na adega do resort
cursos sobre a vinha e a produção de vinho, realizar provas comentadas de vinhos regionais e locais,
conhecer os princípios da enologia biodinâmica.
Se prefere sentir e admirar a planície e o céu poderá experimentar uma viagem de balão ou planador no
Alentejo.
Pode ainda, visitar o nossos património cultural percorrendo cidades como Évora e descobrir recantos
pelas vilas e aldeias Alentejanas com acompanhamento personalizado de um historiador.

PASSEIO DE BALÃO

SALTO DE PÁRA-QUEDAS

BATISMO DE VÔO À VELA

2 pess.: 750€ | 3 pess.: 825€ | 4 pess.: 900€ | 5
pess.: 1050€ | 6 pess.: 1150€ | 7 pess.: 1250€

Preço sob consulta

100€/pess.

Perca o medo e atire-se de cabeça numa
experiência inesquecível com partida do
Aeródromo de Évora. Os salto é de 4200 m
de altura com instrutor.

O Voo à Vela, é um desporto aeronáutico,
também designado por voo em planador ou
Voo sem motor.
O planador é uma aeronave sem motor, com
elevados níveis de performance
aerodinâmica, que lhe permite ter uma alta
capacidade para planar, como o nome
indica.
Propomos-lhe a realização de um vôo de
batismo, com a duração de cerca de 20
minutos, onde poderá vislumbrar a
paisagem alentejana de uma perspetival
diferente.

Venha descobrir a paisagem e o céu do
Alentejo num passeio mágico em balão de
ar quente.
O balão levanta de manhã cedo ou ao por do
sol.
Propomos-lhe um voo com duração de uma
hora, que partirá do L’AND Vineyards.
Observações: As viagens de balão por motivos
técnicos, só são possíveis de realizar às horas
estipuladas pelos responsáveis de voo e
mediante as condições meteorológicas do dia
pretendido.
Os cancelamentos pelo hóspede podem ser efec
podem ser efectuados no máximo até 48 horas
antes do voo.

Observações: Esta atividade deve ser marcada
com 24horas de antecedência.

Observações: Esta atividade deve ser marcada
com 48horas de antecedência.

PASSEIO A CAVALO EM ÉVORA
PASSEIO DO AQUEDUTO
65€/pess.

Este passeio, com a duração de 1h, tem
início no campus seguindo junto ao
aqueduto até ao Alto de S. Bento, é um
notável geo-sítio situado a cerca de 3km do
centro histórico e conhecido entre a
população como o miradouro da cidade.

PASSEIO A CAVALO EM ÉVORA

PASSEIO A CAVALO NO L´AND

PASSEIO NAS VINHAS DONA DORINDA

Preço sob consulta

85€/pess. (prova de um vinho) | 105€/pess.
(prova de dois vinhos)

Se quiser conhecer melhor a cultura do
vinho do Alentejo, passeie pelas vinhas
Dona Dorinda e faça uma prova de vinho e
uma visita a esta adega única na região.
Passeio a cavalo de 1h30 pelas vinhas com
prova de um vinho Dona Dorinda.
Mínimo 2 pessoas.

Personalize o seu passeio a cavalo na
propriedade do L´AND, aproveitando todos
os encantos da natureza, passeando no
meio das vinhas e observando as residências
de arquitetos de renome.

OBSERVAÇÃO DE ESTRELAS

VISITA GUIADA A ÉVORA

Até 2 pess.: 160€ | 3 pess.: 180€ | 4 pess.: 200€ | 5 a 10 pess.: 240€

4horas: 100€/pess. | 8horas: 175€/pess.

Quando foi a última vez que olhou para as estrelas?
Nós propomos-lhe que pare e contemple as estrelas sob o céu
estrelado do Alentejo.
Passe uma noite diferente a observar as maravilhas que o céu tem
para mostrar.

Com o apoio de um guia especializado, descubra a cultura milenar, o
património único e os segredos da cidade de Évora marcada pela
presença das civilizações do neolítico, romanas, árabes e medievais.
Évora foi classificada pela UNESCO como Património Cultural da
Humanidade.
O L’AND propõe-lhe a seguintes visitas com a duração média de 3
horas:
- Visita ao centro histórico de Évora, incluindo visita ao templo
Romano, ao Museu, à Muralha, às Termas, à Praça do Giraldo, bem
como à Sé Catedral.
- Circuito extra - Évora e as culturas do Megalítico do Neolítico e
Idade do Ferro e do Bronze, incluindo visita e ao Cromeleque dos
Almendres.
Observações: Observações: Possibilidade de organização de transfer pelo
próprio guia. Esta atividade deve ser marcada com 24horas de
antecedência.

VISITA AO CASTELO DE MONTEMOR-O-NOVO
Adulto: 25€/pess | Criança (5 aos 12 anos): 10€/pess

VISITA AO CENTRO HISTÓRICO DE MONTEMOR-O-NOVO

A viagem ao passado começa com a entrada pela Porta da Vila,
guardada pela sobranceira Torre do Relógio, e continua pelas antigas
ruas onde se avistam os resquícios de uma Vila Notável onde se
reuniram cortes e se mandaram lançar barcos a caminho da Índia.

Inicialmente localizada dentro das muralhas do castelo, a vila de
Montemor expandiu pela encosta Norte, onde atualmente se
localiza. Começando no antigo Rossio da cidade, passando pela
antiga Rua Nova e pela antiga Rua Direita, este tour traz à luz dos
nossos dias a vida e as dinâmicas do Arrabalde da antiga vila.

O Castelo de Montemor-o-Novo, classificado como monumento
nacional, apresenta elementos arquitectónicos de importante valor
artístico bem como uma forte componente de tradições orais locais.
Para além do que, as escavações arqueológicas, efectuadas de 2003
a 2010, deixaram a descoberto uma parte importante da malha
urbana da antiga vila de Montemor-o-Novo, onde hoje se podem
ver vestígios de habitações, ruas, adegas, silos, cisternas e
canalizações que revelam muito sobre a vida na antiga vila medieval
amuralhada.
Duração: 90 minutos

Adulto: 25€/pess | Criança (5 aos 12 anos): 10€/pess

Em Montemor-o-Novo pode-se visitar um vasto conjunto de igrejas,
conventos, fontes e habitações de traçado manuelino que passam
facilmente despercebidos sob as rotinas do quotidiano. Teve ainda
um papel importante no desenrolar de acontecimentos históricos
como a resistência à primeira invasão francesa e guerra civil
portuguesa e viu nascer São João de Deus e Belchior Curvo Semedo.
Duração: 90 minutos

PROVAS DE VINHO
O L´AND Vineyards desenvolveu duas experiencias com o vinho, onde o foco está em compreender o
processo complexo de como os nossos sentidos percecionam o vinho durante a sua prova.
Através de exercícios práticos levamo-lo a descobrir a riqueza aromática das diferentes castas do vinho,
identificar diferentes regiões observando a sua cor e aspecto, ou a refletir sobre as principais regras de
maridagem entre a gastronomia e o vinho, de forma a tornar qualquer refeição num evento memorável.

PROVA ALENTEJO

ASSIM NASCE UM VINHO

30€/pess.

65€/pess.

Uma prova que pretende dar a conhecer o Alentejo como uma das
melhores regiões vitivinícolas do país e entender a complexidade
destes vinhos abordando os temas de castas, microclimas ou terroir;
abordamos também a forma como estes vinhos se comportam
gastronomicamente.

A criação de um vinho é um momento de inspiração e envolvência
dos sentidos, nesta prova é dado o conhecimento fundamental e a
experiência para criar um vinho ao gosto de cada participante.

Inclui prova de três vinhos da região do Alentejo e acompanha com
queijo e enchidos alentejanos.

Com os vinhos L'AND, num momento agradável, o provador será
enólogo e fará o seu vinho de autor.

ROTEIROS
O Land Vineyards promove um serviço exclusivo dedicado aos vinhos e às adegas no Alentejo, onde um
roteiro personalizado será proposto dando a conhecer adegas exclusivas, provar vinhos únicos e descobrir
relíquias gastronómicas que se escondem pelo Alentejo, sempre acompanhado por alguém que conhece a
região e os vinhos.
Os roteiros tem duração de um dia onde estão incluídas visitas a três adegas, com almoço numa delas.
O nosso objetivo é que tenha tempo para usufruir de cada momento e apreciar o Alentejo ao máximo.
De forma a não ser muito repetitivo em cada adega será proposta uma atividade diferente.
Preço para 2 pessoas: 250€

ARTE, ARQUITETURA E VINHO
TRADICIONAL
A Vidigueira é o berço de várias castas
autocnes da região, nomeadamente a
emblemática casta Antão Vaz que dá origem
a vinhos brancos únicos.
Delicie-se com a gastronomia tradicional
alentejana complementada pela
mineralidade e aroma dos vinhos desta
região.
Durante este roteiro conheça também o
famoso vinho de talha e as suas origens.

ADEGAS BOUTIQUE

ALENTEJO MÁGICO

Sabia que o Alentejo tem mais que 350
adegas?

Uma viagem deslumbrante onde os vinhos
expressam a forte aliança entre o natureza e
o homem.

Durante este tour vamos descobrir adegas
com produções exclusivas, vinhos que não
encontra facilmente no mercado e de
qualidade superior.
Converse com o produtores num ambiente
mais moderno ou mais tradicional onde o
elo são os vinhos que expressam a
naturalidade e beleza do Alentejo.

Conheça paisagens únicas e assista ao rico
ecossistema que vive no Alentejo.
Prove vinhos únicos e intensos que só a
pureza e simplicidade do Alentejo sabe
fazer.
Respire e apaixone-se pela vida.

