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Experiências 

Sazonais 

Programa apenas disponível no 
Vila Galé  Clube de Campo,  Vla Galé Serra da Estrela e 

Vila Galé Douro Vineyards 

 

 

VINDIMAS NO ALENTEJO 

 

– 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 (Seleção Branco, Rosé e Tinto), com petiscos regionais alentejanos, queijo e enchidos 
*duração: 2h00 

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

*programa válido entre 10 agosto e 13 de setembro - pode ser cancelado em caso de intempérie ou vindima antecipada 

 

Hotel Vila Galé ÉPOCA ALTÍSSIMA 
16/Jul-27/Ago 

ÉPOCA ALTA 26/Ago-
29/Set 

CLUBE DE CAMPO 190,00 € 180,00 € 

 

   Preço por pessoa em quarto standard duplo 

 

PISA DAS UVAS 

 

– 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 (Seleção Branco, Rosé e Tinto), com petiscos regionais alentejanos, queijo e enchidos 

– Almoço no restaurante do hotel (menu composto por entrada, prato principal e sobremesa) 
*duração: 2h30 

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

*programa válido entre 24 agosto e 13 de setembro - pode ser cancelado em caso de intempérie ou vindima antecipada 

 

Hotel Vila Galé ÉPOCA ALTÍSSIMA 
16/Jul-27/Ago 

ÉPOCA ALTA 26/Ago-29/Set 

CLUBE DE CAMPO 211,00 € 210,00 € 

    

   Preço por pessoa em quarto standard duplo 
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Experiências 

Sazonais 

Programa apenas disponível no 
Vila Galé  Clube de Campo,  Vla Galé Serra da Estrela e 

Vila Galé Douro Vineyards 

 

APANHA DA AZEITONA 

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

– Saída para o campo para visitar a Herdade e participar na colheita da azeitona 

– Visita pelo interior do lagar para a explicação técnica do processo de fabrico do Azeite 

– Almoço no restaurante Pavilhão de Caça com um menu de gastronomia alentejana sob influencia do azeite 

– Oferta de 1 conserva de azeitona e 1 garrafa de azeite a cada participante no final da degustação 

– Entrega de diploma de participação 

 

 
*mínimo de 4 participantes e máximo de 9 participantes 

*o programa tem uma duração de 5h30 

*programa válido entre 6 e 27 de novembro, aos sábados 

 

         

Hotel Vila Galé Novembro 

CLUBE DE CAMPO 130,00 € 

  

  Preço por pessoa em quarto standard duplo 

 

VINDIMAS NO DOURO 

 

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

Atividade Vindimas na Quinta Val Moreira – Vila Galé Douro Vineyards: 

– Receção dos participantes na loja de vinhos da Quinta Val Moreira (entrega do “Kit Vindima”) 

– Passeio pelas vinhas com apanha das uvas e explicações técnicas dadas pelos guias 

– Visita ao interior da adega (explicação técnica com presença do enólogo) 

– Prova de vinhos Val Moreira com petiscos regionais 
 

*duração: 2h00 

*programa válido entre 29 de agosto e 2 de outubro - pode ser cancelado em caso de intempérie ou vindima antecipada 

 

Hotel Vila Galé 
ÉPOCA ALTA 

 26/Ago-29/Set 

DOURO VINEYARDS 235,00 € 

 

Preço por pessoa em quarto standard duplo 
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Experiências 

Sazonais 

Programa apenas disponível no 
Vila Galé  Clube de Campo,  Vla Galé Serra da Estrela e 

Vila Galé Douro Vineyards 

 

SKI DNA SERRA DA ESTRELA 

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

– 1 Forfait Adulto Diário (+12 anos) 

– 1 Aluguer de Equipamento Completo de Ski/Snowboard (das 9h00 às 16h30) 

 
* Voucher válido até Abril de 2022 

         

Hotel Vila Galé ÉPOCA BAIXA 1 

1/Nov-28/Fev 

ÉPOCA BAIXA 2 

1/Mar-31/Mar 

ÉPOCA INTERMÉDIA 1 

1/Abr-30/Abr 

SERRA DA ESTRELA 155,00 € 

 

Preço por pessoa em quarto standard duplo 

 

A DESCOBERTA DOS COGUMELOS 

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

– Descoberta dos Cogumelos (2h): 

• Passeio pela floresta para identificação de cogumelos 

• Jantar com menu preparado à base de cogumelos: 

Torricado de queijo Serra e presunto em cogumelos silvestres salteados; 

Risotto de cogumelos silvestres; 

Flan de cogumelos e caramelo; 
*Só há apanha se forem encontrados cogumelos comestíveis 

*Programa válido no Outono 

*pickup no hotel 

 

 

Hotel Vila Galé ÉPOCA INTERMÉDIA 
30/Set - 31/Out 

ÉPOCA BAIXA 1 
1/Nov-31/dez 2022 

SERRA DA ESTRELA 190,00 € 

 

 Preço por pessoa em quarto standard duplo 

 

 

 

 

 

PARCEIROS:                  


