Fins-de-semana
com sabor
Weekends
with flavor
GAME WEEKEND

2 & 3 Março • March

A caça já começou! Conheça os caçadores locais e descubra o mundo das
carnes orgânicas selvagens. Veja como os moradores mantêm o ecossistema
vivo, respeitando a mãe natureza. Ao longo de dois dias, explore os
diferentes tipos de carnes que a região tem para oferecer, bem como uma
experiência culinária ao ar livre nas reservas particulares que os caçadores
usam durante a temporada de caça.
The hunt is on! Meet local hunters and discover the world of wild organic
meats. See how the locals keep the eco-system alive while respecting mother
nature. Over the two days you can explore the different types of meats the
region has to offer as well as an outdoor cooking experience on the private
reserves that the hunters use during the hunting season.

€ 150

preço por pessoa sem alojamento
price per person without accommodation

€ 290

preço com alojamento em quarto individual
price with accommodation in a single room

€ 440

preço com alojamento em quarto duplo
price with accommodation in a double room

Inclui: 4 horas de workshop na cozinha do hotel e na Horta do Chef com refeição. 4 horas
de excursão e workshop na reserva natural com almoço. Bebidas durante as duas refeições.
Receitas e um presente.
Includes: 4 hour workshop in the hotel kitchen and the chefs Garden with meal 4 hour
excursion and workshop at a local private reserve with lunch. Beverages during both meals.
Recipes and a gift.

CONDIÇÕES • CONDITIONS
Mínimo de 2 pessoas por refeição e máximo de 8. Refeições e workshops devem ser agendadas com 48 horas de antecedência. Os workshops de
almoço e jantar em ambos os dias, 4 almoços ou jantares de hotel e 2 vagas para reserva de excursões. Capacidade total do programa 16 pessoas.
Minimum of 2 people per meal and maximum of 8. Meal and workshops must be booked 48 hours in advance. Workshops both lunch and dinner options
on both days, 4 hotel lunch or dinner meals and 2 lunch excursion reservation slots. Total package capacity 16 people.
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