
 

Experiências 

Sazonais 

 

– 2 noites de alojamento em regime de quarto standard com pequeno-almoço 

– Passeio pelas vinhas 

– Visita ao interior da adega (explicação técnica do processo vinificação) 

– Visita à cave das barricas 

– Prova de 3 vinhos (Versátil Branco, Rosé e Tinto), com petiscos regionais alentejanos, queijo e enchidos 
*duração: 1h30 

*Programa gratuito para crianças até aos 3 anos de idade; 50% desconto poara crianças dos 4 aos 12 anos 

*Programa válido entre 24 agosto e 14 de setembro - pode ser cancelado em caso de intempérie ou vindima antecipada 

 

Preço por pessoa em quarto standard duplo 

 

 

 

– 2 noites de alojamento em regime de quarto standard com pequeno-almoço 

– Passeio pelas vinhas com apanha das uvas, acompanhado de explicações técnicas 

– Visita ao interior da adega (explicação técnica do processo vinificação) 

– Pisa das uvas no lagar 

– Visita à cave das barricas 

– Prova de 3 vinhos (Santa Vitória Branco, Rosé e Tinto), com petiscos regionais alentejanos, queijo e enchidos 

– Almoço no restaurante do hotel (buffet/carta) 
*duração: 4h30 

*as crianças até aos 12 anos não podem participar na pisa da uva 

*programa válido entre 24 agosto e 14 de setembro - pode ser cancelado em caso de intempérie ou vindima antecipada 

 

Preço por pessoa em quarto standard duplo 

Hotel Vila Galé 
ÉPOCA BAIXA 1 
1/Nov-28/Fev 

ÉPOCA BAIXA 2 
1/Mar-31/Mar 

ÉPOCA INTERMÉDIA 
1 

1/Abr-30/Abr 

ÉPOCA INTERMÉDIA 
2 

1/Maio-31/Maio 
30/Set - 31/Out 

ÉPOCA INTERMÉDIA 
3 

1/Jun-30/Jun 

ÉPOCA ALTA 
30/Jun-13/Jul e 
26/Ago-29/Set 

ÉPOCA ALTÍSSIMA 
16/Jul-27/Ago 

CLUBE DE CAMPO 166,00 € 186,00 € 201,00 € 223,00 € 234,00 € 

Hotel Vila Galé 
ÉPOCA BAIXA 1 
1/Nov-28/Fev 

ÉPOCA BAIXA 2 
1/Mar-31/Mar 

ÉPOCA INTERMÉDIA 
1 

1/Abr-30/Abr 

ÉPOCA INTERMÉDIA 
2 

1/Maio-31/Maio 
30/Set - 31/Out 

ÉPOCA INTERMÉDIA 
3 

1/Jun-30/Jun 

ÉPOCA ALTA 
30/Jun-13/Jul e 
26/Ago-29/Set 

ÉPOCA ALTÍSSIMA 
16/Jul-27/Ago 

CLUBE DE CAMPO 201,00 € 221,00 € 236,00 € 258,00 € 269,00 € 



 

Experiências 

Sazonais 

– 2 noites de alojamento em regime de quarto standard com pequeno-almoço 

– Passeio de reboque pelos campos das oliveiras 

– Visita pelo interior do lagar para a explicação técnica do processo (inclui visualização de vídeo) 

– Prova de 2 azeites (azeite premium e gourmet) com explicação técnica, acompanhada por petiscos regionais alentejanos, 

queijo e enchidos, onde são explicadas as diferenças entre os vários azeites, as suas características sensoriais, de aroma e de 

sabor, e também, a influencia que a escolha de cada tipo de azeite tem na gastronomia. 
*caso o grupo exceda as 4 pessoas o passeio será feito de carro 

*o programa tem uma duração de 1h30 

*programa válido entre final de outubro, novembro e dezembro – os dias exatos variam todos os anos e por isso devem ser confirmados 

 

         Preço por pessoa em quarto standard duplo 

  

 

 

Hotel Vila Galé 
ÉPOCA BAIXA 1 
1 Nov – 28 Fev 

ÉPOCA BAIXA 2 
1 Mar – 31 Mar 

ÉPOCA  
INTERMÉDIA 1 
1 Abr - 30 Abr 

ÉPOCA  
INTERMÉDIA 2 
1 Maio – 31 Maio 
30 Set – 31 Out 

INTERMÉDIA 3 
1 Jun – 30 Jun 

ÉPOCA ALTA 
30 Jun – 13 Jul 

26 Ago – 29 Set 

ÉPOCA ALTÍSSIMA 
16 Jul – 27 Ago 

CLUBE DE CAMPO 166,00 € 186,00 € 201,00 € 223,00 € 234,00 € 


